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CATALOGUS
Van een Fraay Kabinet

SCHILDERYEN,
Beneevens een uitmuntende

Colleftie Gecoulewde en OngecotileurdeTEEKENINGEN,
Beide door de beroemdfte Neederlanlfche Meesters.

Capitaale GEBONDEN PRENTWERKEN"
>

Waar onder een Atlas van Elauw, en andere keurhke Werken,
heerlyk afgezet, met couleuren en £Oüd,

door J. J, van Zamelt.

Een Fraaye Verzameling Goude , Zilvere en Kooperë

MODERNE MEDAILLES,
NOODMUNTEN, LEGPENNINGEN en MUNTEN,

Meerendeels alle de Hiftorien van ons Land betreffende.

Konftige in Marmer, Vvoir en Hout gewerkte BEEL-
DEN, BASRELIE VEN, gedraide BEEKEP.S,
KONSTBALLENeri verfchillende DOOSEN,
fraave BOETSEERSELS, en andere kostbaareRARITEYTEN,
Waar onder in 't Ztlver gemonteerd , en met Edelen

Gefteentens omzet.

Veelerki Gedierten* , in Flesfen met Liqtiör » gedroogde

7.ee- tn Land- Dieren, Oost- en West-intitfche Vrugten,
en andere Êeldzaamheeden.

Benevens een keurige VerzamelingBOEKEN.
Alles nagelaaten by Wylen denWel Edele Geftrenge HeerJONAS tT l T S E N,

In Zyn Wel Edele Leeven , Raad in de Vroedfchap , en

Commissaris detzer Stad, &c. Sc. Sc.

Al het welke Verkogt zal worden door de Makelaars

JAN GORIS TERWEN,
FHILÏPFUS VAN derSGHLEY, IIJAN Y V E R, ê N
C. PLOOS van AMSTEL J.Cz. |g JERONIMO de BOSCH JANSZ.

Op Maandag den \G Augustus 1790. en volgende dagen, ten Huize

van Arnoldits Dankmeyer en Zoon, Castelyns in 't Oudezyds Heeren

Logement, 's morgens ten 10 en 's namiddags ten 4 uur£n.

De CatalaanJen zullen by gemelde Makelaars en in de voernaamflen

Buitenfteeden , zoo van de Schilderyen &c. als die der Rariteyten,

ieder apart te bekoomeri zyn , mits betaalende 4 Stuivers.

Alle deeze Konsnverken zyn Vrydag en Saturdag, voor de ferkoopdafa

vovr een yder te zien.





CATALOGUS
Van een Fraay CABINEtJE

SCHILDERYEN,

(
J. J A S S E L t N.

Hoo? 18, Ireed 21 duim. Doek.

1. In een Italiaanfch Landfchap, ziet men ter

regterzyde de overblyffels van een trots

Gebouw, waar by een rustende Vrouw

^

een Landman en eenig Vee, ter linktr-

zyde aan een beekje, een Veehoeder en
Jongeling, zig in het water badende, ver-

der een Bergh, waar op eenige woonin-
gen, en een bevallig verfchiet, alles is

zeer natuurlyk, zonagtig en koriftig ge-^

penfeelt

( . .
.
) A V E R K A M P, bygenaarr/d

de Stomme van Kampen.

Hoog 19, breed 36 duim Doek op Paneel.

2. Een Capitaal Wintergezigt op de Rivier
de Maas, ryk geftofTeert met eenmeenigttf
Arrefleede, Schaatferyders, Visiers, wan-
delende Heeren en Dames, Jagers, Melk-
fleede en verfeheide Tenten, waar by Lie- /^7>
den zig ververfchen ; in 't verfchiet ziet ??'

1

een Stadt, alle

1 uitvoerig ge

n:

1ien een Stadt, alles is helder eri ongc-/o //y A
en uitvoerig gefchildei d, / & cfcé?



N°.
(O

(N.) B E R C II E M.

Hoog 23, breed i~l duim. Paneel.

Deeze Capitaale Ordonnantie , verbeeld In

een berghagtig Landfchap, een opioght
van ryfende lieden, in het midden van
dit ftuk ziet men als een Engel in witte

•-
, S^

(

/- kleedcren,waar by een gaande Man, en
een Vrouw op een Ezel rydende, neevens
verlcheide zoorten van vee, als osfen,

koeyen, fchaapen en bokjes, verder be-

laaden kameelen, met hunne geleydersj

in 't verfchiet een meenigte vee, die door
landlieden beftiert worden ; dit ftuk is be-

vallig van coloi iet en uitvoerig gcpenceelt.

DOOR DENZELVE.

Hoog 18, breed 16 duim. Paneel.

4. Dit Cabinetftukje verbeeld een Ttaliaanfch

berghagtig Landfchap , wtai in de Ruwie-
Q6 J. ne van een trots Gebouw, op de voor-

grond ter regterzyde, ttaat een roscou-

~-«*i
t

leurde Os uit een klaar beekje te drinken
,

'j-tiy"L 7. daar neevens ftaat een witte, en vaalcou-
/ leurde dito, verder een rustende en em

ftaande veehoeder j op de tweede grond
vertoont zig een fteene brug over een
riviertje, waar over ryfende landlieden

gaan, en een op een Ezel rydende, alles

is fraay geordonneert, bevallig van ligt

en bruin, zonagtig en delicaat gefchilderd.

N. 5







K<
(3)

(G) BERK HEIDEN.
Hoog 18, breed 25 duim. Paveel.

5. Dit Capitaale Stuk verbeeld een Gezigt van

buiten aan de vestmuur van een Stadt ,
waar %

in men verfcheide kerken en andere ge- n /" Z 1

bouwen ziet, op de voorgrond ter regter- *, l>

j

zyde by een poort , zit een vrouw met een / ^ &/c r
kind aan de borst, waar neevens een rus-

tende landman die uit een beekje drinkt*'

verder een fpinnend vrouwtje, een leg-

gende Ezel en hond j een voerman by een

vragtwagen geeft zyn paard te eeten, ter-

wyl andere goederen laaden , ter linker-

zyde is een ontfpanne wa^en met vaat-

werk, waar by een ftaand paard, aan ótn

oever der rivier leggen geladen fchuuen,

alles is natuurlyk behandeld, het zonlicht

bevallig, en zeer konftig gepenceelt.

DOOR DENZELVEtf.
Hiog 16, breed 13 duim.

6 Gezigt van den Dam ; te Amfterdam , ziende

naar het Stadhuis en Nieuwe Kerk, ,Ryk
geflofTtert met verleheide beeldjes, fiee-

pers, en verder bywerk, zeer fraay zon-
agtig en uitvoer :

g behandeld
*

'
Jt

DOOR DENZELVEN.
Dito honkte en breedte.

7. Gezigt van het Stadhuis langs de Grootc
IVlaikt te Haai km, ziende naarde gioote
kerk, vismarkt en vleeshal, mede als de
voorgaande, Ryk geftofleerd met beeldjes

én verder bywe rk , in al'es niet minder
fraay als dé voorige behandeld, zynde
de weerga.

A 2 N. 8
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( 4 )

(A.) BLOEMAART,
Hoog 86, breed 66 duim. Doek,

j.

Act /Q r-.

8. Deeze capitaale Ordonnantie, verbeeldde
Kinderliefde van de Romeinfehe Doch-
ter, haar Vader in de gevangenis met

ƒ de Borst lavende ; ongemeen kragtig er*

imeltend gepenceeld

(G. ter) B U R G H.

Hoog 17, breed 14 duim. Doek.

In een Binnevertrek zit een jonge beval-

lige Dame, gekleed met een rood jakje,

met wit bont verfiert , voor een Toilet-

tafel, waarop een Spiegel, zilverde Poe-
derdoos en Kandelaar , geplaats is j zy
fchynt beezig zig te paleeren, terwyj
de Kamenier, agter haar itaande, het

hair kamt. Dit ftuk is bevallig geordon-
neerd en uitvoerig gefchilderd

(A.) B O O N E N.

Hoog 17, breed 14 duim. Doek.

10. ïn een gemeubileerd Vertrek zit een be-

vallige Dame ter zyde voor een Tafel,

waar op een gegooten plystei hooft, bian-

de;-de Kaars, en Teekengereedfchap ge-
plaats is, zy houd in beide handen een
Teekening, neevens haar flaat een Heer
die wvzende onderrichting fchynt te gee-

ven, verder ftaat een Schilderftuk op-

den Ezel, alles is bevallig en uitvoerig

gefchilderd en het kaarslicht geeft een
natuurlyke werking.

K.11







(5 )

(J) BOTH.
Hoog 27, breed 32 duim. Doek.

II. Een capitaal bergagtig Landfchap, met /
Geboomte en Kreupelbosjes, by eenWi- 4

tervalletje, ter linkerzyde by een opgaan- /
de weg ziet men een Reiziger te Paard, IJOOt,
waar by een gaande Landman, verder

zit een Teekenaar en reizende Huislie-

C J'

den, waar neevens belaaden Ezels, dit(\^v / -L

ftuk is natuurlyk en fraai gepenceeld. v "l
'
c

p
t '

(H. ) BLOEMAART.
Hoog 40, breed 34 duim. Doek.

12. Een Heilige Famielje, de Maagd Maria
ziet men zittende, houdende het Kinde-
ken Jefu op haare fchoot, welke zy als f

in verrukking beTchouwd, St. Jofeph zit

ter zyde een weinig agterwaards, aan- c-Lo*- r*.

dagtig zyn gezigt op het Goddelyk Kind
vestigende; de Ordonnantie en het Co-
loriet is in dit ftuk zeer bevallig, de
hartogten kennelyk verbeeld, en alles

konibg en breed gepenceeld.

(P.) B AT O NL
leder hoog 91 breed 12 duim. Doek.

13. Twee fluks Historieele Ordonantien , ver-

beeldende de eene Vulcaan fmeeden.le

de Wapenen van Enéas, en de andere
een vorftelyk Vertrek, waarin Erafitra-

tus ontdekkende de Liefde van Antiochus
?oor Stratonicej Meefteiiyk gepenceeld^

/

A 3 N.i'4
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( 6 )

( P. ) van BALEN".
Ierier hoog 7 , breed 5 £ duim. Koper.

14. Twee fluks, het eene verbeeld Androméda
aan de Rotz gekluiitert, waar by rerféus,

d'e het Monfter zoekt te vellen ; den an-

deren verbeeld Hercules met een pyl fchie-

^c r- tende naar Nesfus die Dianira fchaakt
,

fiaay en uitvoerig behandeld.

(L.) BACKHUYSEN.

Hooi 71, breed zG duim. Doek

15. Een woelend Water- of Zee-gezigt, in 't

f f/* zelven ziet men een ho'lands Oorlogfchip
c

-, in zyn, wending, een Boot, en diverfche

yi / -» / zylende grooter en klynder Vaartuigen,

^ <r -7 A a '*- dit Stuk js he'der en zonagtig van cou-
leu> , fraay en uitvoerig gepenceelt.

H B A S S A N.

J/o^ 1 3 , breed 1 7 ^vw. Doek ip Paneel.

l5. De Geboorte Chrifti , alwaar de Herders
het K.ndeken komen aanbidden en ge-

f

- fchenken offeren • meefterlyk, kragtigeri

}y} j. i /eW.fiks gefchilderd.

(P.) van BLOMMEN.
Ieder hoog 13 , breed 12 duim Doek.

17. Twee ftuks , het een verbeeld een Land-

/ fchap,by een boereWoonino ziteenKrygs-
man te Paard , als fpreekende met etn
Ho pes , waar neevens twee gezadelde

•/ > . Paarden , veider een Duivehok opdeftam
aa

T7i/z ri .

7 '







N (

(7 )

van een Boom \ den andere is een Campe-
ment, waarby drie Paarden aan een Kreb
te eeten by eenMarquetemer, op de voor-

grond zyn Landjongens. Beide natuuriyk.

behandeld.

(J.) BU CK.

Hoog 18, breed 15 duim. Doek.

18. Een Konstfchilder, zittende in zyn Vertrek
voor den Ezel , fchynende beezig een * *
Landfchap te vervaardigen , neevens de- «. - (r.

zelve (laat zyn Vrouw , en verder een ^
teekenende Jongeling ,

geftorTeert mee \ , ,

verder bywerk , fraay en konltig gepen-/*"'ƒ"> '' + .

• ceelt. /
(G.) DATHAN.

leder hoog 1 8 , breed 1 3 duim. Pawel.

19. Twee fluks, het een verbeeld in een vor-
fteïyk Vertrek de Huisvrouw van Putiphar,
gedeeltelyk op een Ledikant leggende en
Jofeph by den mantel grypende ; den andere
zynde de kuifche Zufanna door de twee
oude Boeven verrast, by het Waterbad in Ö
een tuingezigt j de caraóters van bydc
zyn natuuriyk en uitvoerig gepenceelt.

(D. van) DONGEN.
Hoog 1

2 , breed » 7 ditim. Paneel.

20.. Op een grazige Heuvel by een Rivier
ziet men verfcheiden (hand en rustend Vee,
aan den Oever zit een Landvrouw, bezig
deszelfs voeten te wasfen, waarby een /

Hondje , het verfchiet vertoont een

y

Dorpzigt , helder fraay en uitvoerig ge- fjj.
fchildert. / - *

A4 N.^l/ a/*&r:V*
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( 8 )

DOOR. DENZELVEtf,
iehr Hoog 1 1 , breed 1 4 emm. Paneel.

pi. Twee fluks, verbeeldende Land en Wa*
rergezigten, byde geftofTeert met ver-

^ fcheide ftaand en rustend Vee en Landlie-

7 den in Schuiten, verder zylende Schee-
' *- pen en andere Vaartuigen, uitvoerig en

zonagtig behandeld.

(J.) DUBBELS.
Hoog 19, breed 16 duim. Doek

42. Dit natuurlvkSchildery vertoont een Strand-

}}„ zigt aan Zee, als by een opkomend on-
^

' weeder, ter regter zyde op de voorgrond

&X ^ £iet men twee Visfers bezig hun Vaar-

/ tuig op ftrand te fleepen , verder een

v&Z****/. Heer te paard rydende en eenige Lieden
te voet, in 't verfch'iet eenige zylende
Scheepen, by een hooftwerk van pal) Ma-

den , is zeer natuurlyk en alles konüig
gepenpeelt.

(H.) GOLTZÏUS.
Hoog 39 , Ireed 51 duim. Doek

13. Een naakte Nimph, leevensgroote leggen-
*/ de op een Rustbedde in een Landfchap,

'/£• waarby een Cupido, verder ziet men een

S*£) Zater dezelve befpiedende jkonllig, krag-

VtffierJ^ en meefterlyk gepenceelt.

'w.

'l

K-H







(9)

(E.) GRAAT.
Hoog 18, Ireed 21 duim. Doek.

34. In een Landfchap ziet men op de voor-

grond een danfende Nimph met een Za-

ter, waar by een jong Meisje, ter reg-

ter zyde rust een naakte Nimph, terwyl .

een andere op de rinkelbom fpeelt, daar/*^/^ /
neevens een Cupido; dit ftuk is geestim^OAlé^K
geordoneert , bevallig van licht en uit-

voerig behandelt.

DOOR DENZELVEN.
Hoqi 43 , breed 39 duim. Doek.

25. Een zinnebeeldige Ordonantie, zyndeeen /

zittende Vrouw, houdende met byde han-
den een zilver gedreeven Vaas en Dekzel,
zy is verfelt van een gevleugeld Kindje, * & O.
neevens haar (laat een Engel met eenolyf- £

—

n

krans om het hoofd, hebbende in de eene ^eL. />

hand een Speer en wyzende met de an- fJQ^A f

dere hand naar den hemel. Dit ftuk is
^

/
'

fchoon en kragtig van Coloriet en fmet- <*

tend gepenceelt.

( J ) van GO YEN.
Hoog 1 1 , breed 1 6 Duim. Paneel. \

sö. Een ftil Water, op de voorgrond geftof- I

feert met diverfche Visfers- en andere
ƒ

Vaartuigen en Schuiten , verder zylende /

Oorlog- en andere Scheepen , alles natuur- V

jyk en fiks gefchilderd.

DOOR DENZELVEN.
$7. Een gedeelten van een Stadgezigt langs

een Rivier, met verfcheide Visfers en
Schu.iten , fiks gepenceelt.

A 5 N.aS



( io )

(J. van) HÜGTENBURG.
Hoog I2£, breed 10 duim. Paneel.

a8. Dit fraay (luk je , verbeeld een Plyn of
Markt te Romen, ryk gcftoffeert met
pragtige Gebouwen , in het midden by
eenFontyn, en de Colom van Trajanus,
ziet men een méenigte Beeldjes, Vragt-
karren met Osfen, belaaden Ezels, Vee-
hoeders met Schaapen, Pelgrims, Beede-
laars , en anderen ; alles ongemeen , zon-
agtig en uitvoerig gepenceelt.

DOOR DEN ZE LV EN.

Hoog 21 , breed 25 diüm Doek.

29. Een heevige Schermutfeting , tusfehen

Ruitery, op de voorgrond ziet men ver-

7) fcheide Dooden en Gekweilten, anderen

/ r7,'/.ir€ s. .«-

'? die elkander woedende aanvallen j alles is

vol vuur ; en de hartsto^ten treffende

verbeeld 5 meetterlyk fraai en kondig
gefchüderd.

DOOR DENZELVEN.
Hoog 30, breed 41 duim. Doek.

50. De beleegering van een Stad in de Neder-

y 4
landen , door Lodewyk de XIV, op de

~* 0. voorgrond ziet men die Vorst verzeld

van verfcheide Officieren op een Battery

,

/. "V
\ f]

r
f£^ bezig aldaar zyn beveelen te geeven ; ver-
£* der zyn verfcheide Krygslieden te paard

en te voet, Zoctelaars Tenten , Vrouwen
e^ Kinderen \ in 't verfchiet vertoont zig

de Stad, welke heevig befchooten werd ,

en

/

6







( II )

en fisn een zyde als ftormenderhand word
aang' vallen Dit ftuk is meefterhk, krag-

tig en met de natuur Eevenaarende ,

behandeld.

(M. de) HONDEKOETER.
Hoog 49, Ireed 6l duim. Doek.

31. Dit Ongemeen capitaal Stuk, vei beelden-

de een gedeelte van een Hofgezigt , op
de voorgrond geftoffeert met divers ge- 9 /)0*
vogelten, als Pauw, Pauwin , Haan, Hen- "^

nen, Kiekens en Eenden, beneevens een ^fT%
^

zittende vreemde Eend, en een vliegende
,

y\^. t /

duif, in 't verlchiet dat een bergagtig y -o-t.(
oiicZ.

gezigt vertoont met een rivier , zyn twee /
zwaanen en eenige Hennen ; de verfchil-

lende aard en houding van het pluimge-
diert, als mede de natuurlyk couleur der

veederen, zyn kondig behandeld, en alles

kragtig gepenceelt, zynde een der fraaifte

van deeze Meester.

DOOR DENZELVENT.

Hoog 39 y breed 35 duim. Doek.

32. In een Landfchap ziet men op de voor-
grond een water of beekje, waar in een
rustend, een ftaand en een vliegend Eend
gezien word, verzeld van hunne jongen,
alles is natuurlyk en kragtig behandeld.

(K. du) JARDIN.
Hoog 9, breed 10 duim. Paneel.

33 In een Italiaanfch Landfchap, ziet men
op de voorgrond een landvrouw met een /*

mandje r JQ i)

.



(14)
N°.

mandje met groente onder den arm , ter

zyde loopt een belaaden Ezel , welke door
een jongeling agter dezelve met een ftok

word voortgedreeven, waar neevens een
gytje, verder zyn eenige ryfende lieden,

en een ftadgezigt op een hoogen bergh

,

zonagtig, warm en uitvoerig gefchilderd.

(J. ) van K E S S E L.

/ Hoog 40 , breed 49 duim. Doek.

34. Een heuvelagtig Landfchap met zwaar Ge-
% boomten ; op de voorgrond by een omge-

' Q vallen Boom , aan een Beekje, ziet men
**'

/ een Heer die Eenden fchiet, hy is ver-
'^ zeld van een Hond ; verder, ter regter

(_/^^f7* zyde, by het Geboomte, vertoont zig een/Kerk en Tooren. Dit Stuk, van een na-

tuurlyke en fikfe behandeling, doet een
fraaije werking , en is meefterlyk ge-

fchilderd

( A. ) K E E R I N G S.

Hoog 20§, breed 17 duim Yaneel.

^35. In dit boomryk Landfchap ziet men op

/
/~ de voorgrond, ter regter zyde by eenRi-

%

J é' vier, de jonge Tobias verfchrikken voor

. . de Vis, waar neevens den Engel zittende,

f.V&rt verder, langs een weg, zyn vee-hoeders

met Schaapen, Osfen en Bokken, in do

Rivier een Schuit , en verder bywerk ,

zonagtig en meefterlyk behandeld.

N.*6







( 13 )

(G de) L A I R E S S E.

leder Stuk is hoog 19, breed 31 duim. Doek.

36. Acht ftuks heerlyke ryke Ordonnantien

,

vol gewoel , verbeeldende de Roemrugtige a / ~

triumph van den Kyzer Trajanus binnen J Q C 0»
Roomen ,met al deszelfs gevolg: als Zan-
gers , Inftrumentfpeelders, vercierde Of-
ferbeeften , waarby de Priefteren en Offe-

raars, Romynfche Krygshelden te paard-
en te voet , andere dragen de geroofde
Buit en Kostbaarheeden , overwonneStand-
aarden , Vaandelen en Krygsteekenen , die

alle deeze plechtige intreede verzeilen en
den Overwinnaar volgen. Alle zyn ze
kondig , meefterlyk, fraay en kragtig

gepenceelt.

( J. ) LAQÜY.

Hoog i?ij breed 21 duim. Paneel.

37. Dit keurlyk Cabinetftukje verbeeld in een *fQ v
gemeubileerd Vertrek, een zittende be- /«-/ *7 ^ *

vallige jonge Vrouw, in negligeé klee-/ /7'
f'-j^f?

ding, ziende aandagtig na eenkleinKind/
in de wieg leggende welke byde handjes J'
opheft, ter zyde {iaat een aardig Meisje

yf'
rustende met byde armen op de knie der
Moeder ; verder door een openftaande
deur ziet men een gang , waarin een dienst-

meisje met een kopere mark Emmer aan
den arm , fcheincnde de Kamer intekoo-
men, alles is helder, aangenaam van co-

loritt, zcnagtig en fraay gepenceelt.

N.38
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( 14 )

DOOR. DENZELVEIST.

Hoog 19, breed 15 duim. Paneel.

38. In een gemeubileerde Kamer ziet men ter

\A' /^T~\ regterzyde op de voorgrond een Dame,
f ^/j in geele zyde negügeé Kleeding, in een

armftoel fchynende te fchryen ; voor
dezelve (laat een bevallig jong Meisje,
als haar willende troosten, ter zyde by
een tafel met een tapytje bedekt ziet

men een Officier, met aandagt een brief

leezen, agter dezelve ftaat een Bedien-

den, ter linker zyde op de grond zit

een vrolyk Jongetje lustig op de trom-
mel flaande , waar nevens vevieheide kin-

der fpeeltuig, geftofTeert met verder by-
werk , fiatuuiiyk fraay en bevallig ge-

penceelt.

( J) LINGELBACH.

Hoog 27, breed 32 duim Doek.

ï/ricciin h

Een fraaye Ordonnantie verbeeldende een
Levantfche Zeehaven, op de voorgrond
ter regterzyde ziet men Kooplieden en
rustend Z.evolk by Pakken en Vaaten ,

ter linker zyde by overblyfzels van een
Gebouw wandcld een Heer en Dame,
verders rustende Sïaaven, en de Muur
van een Stad waarby verfcheide Gebou-
wen , in 't verfchiet een Zeezigt, met
Galyen , belaaden Scheepen en Schuiten ;

alles meesterlyk, zona^tig en kondig be-

handeld.

N.40
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DOOR DENZELVENT.

Hoog 1 4 , breed 1 1 £ dw/Vw. Paneel.

40. In een Italiaansch Landfchap met Gebotï-

wen ziet men ter linkerzyde op de voor-

grond by een Poort twee rustende Jagens y j /

met Honden, en hun Geweer, verder eea ^)^\'
Landman een Ezel dryvendej helder plai- ^^—% "» /

fant en bevallig gepenceelt.
(
^'/VV:^'^'.

(— ) LIMBORG.
Hoog 14, #rraf 1 1 duim. Koper.

41. Dit fraay Stukje verbeeld in een Boomryk
Landfchap een rustende Venus by een
Fontyn , waar uit een Duifje drinkt, ter

zyde ziet men Cupido een ander Duifje
vasthoudende, om hoog in een Vrugt-
boom zit een Papegaay, alles is bevallig,

geordoneert en uitvoerig gefchilderd.

(. . .) LOCA.TELLL'

Hoog 24, breed 29 duim. Doek.

42. In een Arcadifche boomryk Landfchap,
ziet men op de voorgrond by een beekje
2 (taande vrouwtjes, en een ander zittende

met een kind op de fchoot, waar by een
rustend man, verder een veehoeder met
fchaapen, en een aangenaam berghagtig
verfchiet, zonagtig en meefterlyk breed
gepenceelt.

N.4:



N°.

( 16 )

DOOR DENZELVEM.

Dito hoogte en Ipreedte. Doek.

43. Een dito als de vorige, op een kluitagtige-

voorgrond, vertoont zig een vrouwtje
met een korfje bloemen in de hand, tcr-

wyl een andere fchvnt te rusten , verder

zyneenige zittende Ryfigers en een bergh-

agtig verfchiet, alles fiks en kragtig ge-

fchilderd, zynde.een wederga van de vorige.

(J.) L U Y K EN.

Hoog 25 j treed 18 duim. Doek.

In een Binnevertrek zit ter regterzyde,

een bedaagde vrouw in oude hollandfche

kleeding , beezig kant te werken , ter zyde
op de grond ftaat een doosje en een boek

,

waai" neevens een wieg, verders een haard-

fteede daar een pot over het vuur hangt,
geftoffeert met verder bywerk, natuürlyk
en fiks behandeld.

(W.) van MIERIS.

Hoog ll.j breed 13 duim. Paneel

In een boomryk Landfchap, op de voor-

grond by een rivier ziet men een Nirrph,
als uit het water vlugtende voor haar

vervolger, die ter zyde gezien word;
aan een willige boom hangt Pylknoker
en Kleed, waavby een Boog en verder

een aangenaam verfchiet 5 alles "is beval-

lig van Coloriet en uitvoerig gepenceelt.

N.46
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<J ) bE MOUCHEROtf.
#<?eg 1 8 , breed 29 ato/w. Doek.

46. In een aangenaam én heuvelagtig Land* ^
fchap, verbeeld een Harteiagt , waai in / AR
een Heer en een Dame beide te Paard $

f

verder een andere Dame en Heer die het >*-*l% /7
Wild by een Rivier vervolgen ; ter/, y >,

linkerzyde by 't gebercte een oud Kas/*:
f^ï&r*

teel en bevallig verfchiet, zonagtig en
Meefterlyk gefchilderd.

(G.) METZU, of in zyn Manier.

Hoog ir, breed 17 duim. Doek.

47. In een gemeubileerdB'mnevertrek ziet merï

een zieke Juffrouw, waarby een Doctoor
die de pols voelt, terwyl zy op de voet

word adergelaaten, verder een Meid bee- .
~\

Z'g een bedpan te warmen, geftoffeerd f/ «

met verder bywerk, natuurlek en MeesTC^^^/^Vi 7
!

terlyk behandeld.

iM.) MÜSSCHER.
Hoog ! 91 , breed 1 6 duim. Doek.

48. Dit voorwerp verbeeld in een Pragtige
/

Zaal een Ledikant, waar op een jong ge-

ftorven Kind ligt, verciert met verfcheide

bloemen, ter zyde op een Gerridon ftaat * /
ee r

i zilvere Kandelaar, waarop een uitge-

bluste Kaars, op de grond zyn eenige ^ .

Mufiek- Inftrumenten , alles is zeer uit-^ ^r'^jo^»/.
voerig gepenceeld. JT

B N.49
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M O O L E N' A AR.

1 M

Hoog 9, ^frf' 8 jfrfiif. Pantel

Een Heuvelagtig Landfchap, gc-ftofFeert

metRyfende en andere ÏTuislieden , ver-

der bv geboomte boere Woningen, na-

tuurlyk en fiks behandeld,

(A. van der) NEER.
Hoog 20, breed 29 duim. Doek.

50. Dit capitaale ftuk verbeeld op de voor-

grond langs een bevroofen Rivier, een
meenigte lieden die zig op het ys vermaa-
ken, als fchaatferyders, kolvers en ande-

ren, ter wederz\de ziet men een wegh
met dor geboornten, verder een Dorpzjgt
met boere woningen, alles natuurlyk en
fraay gepenceelt.

DOOR DENZELVEN
Hoog 13, breed !7 duim. Paneel.

51. Een Riviergezigt met zy lende Scheepen
en andere Vaartuigen, ter wederzyde ziet

men een wegh met geboomten en wo-
ningen , verder een keiktooren en moolen,
geftoffeert met vericheide beeldjes, alles

is verbeeld by helder maanlicht en zeer

natuurlyk behandeld.

(G.) NETSCHER.
Hoog 18, breed 14 duim Pawel.

51. Een bevallige Dame, in rood en wit fatyne

kleeding, ryk geborduurt, üaande in een
gemeubileerd vertrek, zy houd ia de i eg-

ter-
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•N°.

terhand een Zakorlogie, en rust met de

linkeram op een tafel met een tapytje

bedekt, uitvoerig en fraay gepenceelt.

(}.) O Lï S.

Hoog 35, breed s8 duim. Doek.

53. Dit fraaye Stuk verbeeld een Binnehui$
#

ter linkerzyde (laat een tafel, gedeelteiyk

gedekt, waarop verfcheide foort van dood
gevogelten, en een roode aarde kan, ter

zyde op de grond ftaat een vat, waaro
eenig aardewerk, v/aar by een ftoel wa
op een fchootel met geplukte Eendvoge
ter zyde leggen verfcheide aardvrugten

i

en een mandje met perfikken , druyven,
en appelen, verder ziet men een vrouw
by een haardftee, ter regterzyde Vertoont

zig een boer , met een Eendvogel ondef
den arm, als de deur inkomende, verders

geftoffeert met een meenigte byWerk
3

alles is meefterlyk fraay behandeld, na*

tuurlyk, en uitvoerig gefchilderd.

(J.) RÜISDAAL.

Hoog 32, heed 39 duim Doek.

54 Een hoog berghagtig Landfchap met fwaaf
geboomte en met een Rivier doorfneeden,
op de voorgrond vertoont zig een water- / L £

*

valletje of lterk (hoornend beekje tusfen
/

aardekluyten, waar by een man flaande//?^'^
r
,

te vislen, een ander ichynd te (preekeiy '

t

met een vrouw die met haar kind ter j
aarden gezeeten is; ter regterzyde ziet

men een hoogen bi ugh tuslen gebergt<

B a
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in 't verfchiet eenige» gebouwen en ver-

der ftoffagie, het zonlicht is daar in van
een bevallige verkiezing, en alles is met
de natuur overeenkomende, konlbg en
meefterlyk fraay gepenceelt.

(-) R E I C H E R B A C H.

Hoog 30, breed 27 duim Doek.

Dit Stuk verbeeld een jonge bevallige

Vrouw , in ryke turkfe Kleeding, zy heeft

een kopere Blaker , waar op een bran-

dende Kaars, in de linkerhand, houdende
de regter voor het licht , agter dezelve

ftaat een Turk, het hoofd gedekt meteen
Tulband, fchynende met een verliefd ge-

laat haar te willen omhe'zen. Het kaars-

licht geeft een natuurlyke werking, en is

uitvoerig en fmeltend gepenceelt.

DOOR D E N Z E L V E N.

Dito hoogte en breedte.

Dit verbee'd een zoortgelyke bevallige

Vrouw , in kleeding ais de voorgaande,
zittende voor een Tatel , waarop een Bla-
ker met een brandend Licht geplaatst is'j

ter zvde ziet men een bedaagde Turk , d e
met de linkerhand een VFufiekpapier vast

houd , het geen het licht der Kaars be-
dekt ; in alles gceftig en natuurlvk behan-
deld als de voorgaande , zynde de we-
de t ga

N.57
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(-) REICHERBACH.
Boog 25, breed 19 duim. Doek

57. In een Binnenhuis ziet men een Vrouwtje
by een Tobben, fchynende beezig eenig /

Linnen te wasfen ; op de voorgrond ftaat

een Tobben , Emmer en Mand, en verder \ //
Bywerk. Ter zyde hangt een brandende £~-' (

2
Lamp, waar door de Voorwerpen verlicht ^
worden, het geen een bevallige werking // ' /

doet, en is uitvoerig gepenceeld. ' jL€ie*v.

(R. G.) R O B A R T.

leder hoog ?0, breed g^ duim. Pen ceel.

58 Twee ftuks, verbeeldende een Fruitftuk,

in een zilver gedreeven Kom , leggen
Perfikken, blauwe en witte Druiven , en
een Vogeltje op een Tak zittende ; ter zy-
de ziet men verfchil lende zoort van Prui-

men j de andere verbeeld een Vaasje, ge-

vult met diverfche keurige Bloemen, waar
op Infeclen aazen ; alles is uitvoerig ge-

/
fchilderd.

CJ.) S T E E N.

Hoo« l 5 ,
breed 9 duim. Paneel.

59- In een Binnehuis ziet men een woedende
Boer, tegen gehouden door twee Vrou-
wen, terwyl hy zyn Makker die reeds

op de grond legt by het hair heeft, en
een der Vrouwen in het hoofd wil by-
ten, een Huisman komt met een kan in

de hand de trap af, terwyl een Vrouw
de deur wil fluiten , verder agterwaards

B 3 b
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bv de haardfteede is een Vrouw met een
fchootel wafelen in de hand, fchynendc
veel deel in 't geval te necmen ; op de
voo- grond legt een hoed, dobbellteenen,
omgevallen pot en ander byweik , de ver-
verfchillende pasfien en caraclers zvn in

dit Cabinetftuk geeftig waargenoomen,
en alles is uitvoerig gepenceeld.

• DOOR DENZELVEN.
Hoog 32, bteed 42 duim. Doek.

s 60. Deeze Ordonnantie verbeeld in een vor-
ftclyk Palys, vol gewoel van Beelden;
de Maaltyd van Cieopatra, dezelve zit

aan een gedekte tafel met keurige fpyfe
voorzien, houdende in de cene hand een
zilvere Drinkbeeker en in de andere de
kostbaare Paerl ; op de voorgrond legt een
Bediende op eene knie, houdende een
zilvere Schenkbord in de eene en een
Wynkan in de andere hand, terwyl ver-

fcheide Hovelingen met Dames aan tafel

gezeeten zynj waar by verfcheide Lvf-
wagten en veele Aanfchouwers, ter lin-

kerzyde befchotiwt men een Potzemaker,
en op de gtond (laat een zilvere Schotel

net verfcheide fooi ten van viugten; alles

is geeftig van vinding, kragtig en mee-
/terlyk geichilderd.

DOOR DENZELVEN.
Hoog I2|, breed 10 duim- Paneel.

61. ïti een Binnehuis zit een vrolyke Gast,

op een houte bank, fchynende eenig geld

te geeven, aau een oude Vrouw die een

//
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N»
fles in de hand heeft, agter hun in een
Bedfteede legt een Vrouw die het gordyn
open Ichuift, ter zyde hangt een Fiool,

op de vloer (last een Kamerpot, en ver-

der een Huisman over de deur leggende;
de caraclers zyn geeftig en alles natuur-

lyk gepenceelt.

DOOR DENZELVEN.
Hooi i6, breed 14 duim. Paneel

61. In een Boere Binnevertrek ziet men een
oude Viouw een Kind Reinigen, verder * /O Q /*
legt een ander te flaapen

, geltoneeit met *- * * •

verder bywei kp natuurlvk en fiks gefchil- /v^. p
dei-a. /et&ru-

( P. ) S A E N R E D A M. '

Hoog 17, breed 1 4 duim. Paneel.

63 Een fraay Binnegezight van een Kerk,
geftofïeert met wandelende Beeldjes, en / / v
een Vrouw met een Kind, die een almoes

v J/) •

viangd; de perfpecYief is natuurlyk waar- ^^\
genoomen, en alles helder en tellens uit- <^f ' i*M
voerig gepenceelt. 'y^i^éf/^f,

R. S.

Hoog 33$, breed 43 duim Paneel.

£4. Deeze ryke Ordonnantie , vol gewoel,
verbeeld de groote Markt te Haarlem

,

naar het Stadhuis en andere Gebouwen te

zien. Het vertoont het afkondigen der
Bredaafche Vreede A°. 1667 voor het
Raadhuis derzelve Siadt , waarby een mee-
nigte Aanfchouwers van ondei fiche ïde^

Staaten > kragtig en fiks gepengeelt.

B 4 N.65
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(D.) TENIERS.
Hoog II, breed 27 ^v/'/w Z)öf&.

In eenBinnenhuis verbeeldende een Schoen-*

makers Winkel , zit ter linker zyde een

oud Man , beezig Schoenen te maaken
,

vaar neevens een Leerling ter zyde een

Tafel , waar op verfcheide Gereedfchap

;

verder zit een bedaagde Vrouw te fpin-

nen , en eenige Boertjes by een Tafel op
ple Kaart fpeelende ; zeer natuurlyk en
kragug op Doek. gepenceelt.

DOOR DE NZ ELVEN.
Hoog 10, breed 14 duim. Paned.

Dit Cabinetfhikje verbeeld in een Dmp-
gezigt, voor BoereWoon ingen , verfcheide

danfcnde en verliefde Huis! 'eden ; men
ziet 'er een Man op de Doedelzak Ipee-

lende, (taande op een Ton , terwyl een
jong Paar lustig danzen ; alles meeftei'lyk,

fraay en uitvoerig gefchildeid

(DE LA) TOUR.
Hoog 41 , breed 52 duim. Doek.

. In deeze capitaale ryke Ordonnantie van
verfcheide Beelden, vertoont zig Christus

aan den ingang des Tempel , omringt van
een meenigte Schriftgeleerden en Difoipe-

len , die hem den Cynspenning vertoo-

nen , fchynende den Eeilaiid hun te ant-

woorden : Geeft den Kyzer dat des Kyzers is.

De Caraclers zyn in dit Stuk natuurlyk
verbeeld, de Kleedingen breed geplooid

j

al es is kragtig behandeld en van epn be-

vallig Coloriet.

N.68
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N°.
CA. van de) VELDE.

Hoog 14, breed 17 duim. Doek. 1

68. Een Italiaanfch Landfchap met de ruwie-

nen van een Poort by Geboomten, op y £ J.
de voorgrond geftofTeert met verfchêide

Beesten, zo ftaande als rustende, als Os- 1 ' a .

fen, Koeijen, Schaapen en Bokjes, ver- (j f^/< r.

der ziet men twee Veehoeders; alles \%

zeer natuurlyk en uitvoerig gepenceeld./

(W. van de) VELDE.
Hoog 15, breed 21 duim. Paneel.

69. Een ftil Water, ryk geftoffeerd metzylen-
de en dryvende Scheepen, Jagten enande- *? Cf V ,

re Vaartuigen, op de voorgrond vertoond / ,

zig een Siuep met verfchêide Lieden van /^—,
rang, waar by een b'aafendeTrompetter, yJ+.Tu c ^'

verder een overzy lende Pont metRyzigers
en andere Ri-eifchuiten j alles he!der en
fraay gefchilderd. f

DOOR DENZELVBN.

Hoog 14, breed 16 duim. Paneel. 1

70. Een ftil Water, geftcffeerd met verfchêide

zylende Scheepen, op de voorgrond ver-

toond zig een Oorlog-Schip, bezig zy-
len op te haaien, ter zyde is een visfers jr
Vaartuig, verder ziet men een ige Veer-/ >^^
lieden en andere Scheepen 3 natuurlyk fraay //y < /
en zooagtig behandeldi •>. yv/^//</

B $ N.71
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(D.) VERTANGEN.
Hoog 13, breed 10 duhn. Paneel.

71. Dit fraay Stukje verbeeld in een Boomryk
Landfchap, de terug komst van Maria mtt
het Kind en S Jofeph uitEgypten, zeer
uitvoerig en kondig behandeld.

(H. van) VLIET.
Hoog 13, breed 12 duim Doek.

Een Binnegezigt van een Proteftant- Kerk-
je, ziende naar een Gallery, verders ge-

ftrfTcerd met fpeelende Kinderen en een
oud Man die een almoes vraagd aan andere
Lieden , zonagtig en natumiyk fraay ge-
fchilderd

DOOR DENZELVEN.
leder hoog 16, breed \i duim. Paneel.

Twee dito "Binnegezigten , van dito Ker-
ken , den eene geftofFeerd met een Gra-
vemaaker en andere wandelende Beeldjes,

e;» de andere met verfcheide Beeldjes,

Waptnborden en fpeelende Kinderen ; de
prefpeclief is wel waargenomen en alles

zonagtig en bevallig gepenceeld.

(H.) VERSCHUURING.
Hoog 25 , hreed 32 duim. Doek.

74 In een italiaansrh Landfchap, ter linker

zyde , by de Ruïne van een Gebouw, zit

een Livrybediendc op een bruin Paard,

e^n/J'Tï
nee-
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neevens het zelve ftaan twee Jagthonden;

een Landloopfter zit op de grond , met
twee Kinderen ; verder by een Fonryn
eeni eRyzigeis en een beladen Ezel falies

fiks en meefterlyk gepenceelt.

VALKENBURG.(D.)

breed' 33 duim. Doek.Hoog 39,

75. Dit (luk verbeeld in een fteene Nis , een
doode Haas , hangende met zyn Agter-
looper aan een yzere Haak, en leggende
gedeeltelyk op de rand der Borstweering,
waar op een koppel Pauyfen, Netten en
ander Jagt-tuig, is geplaast ; alles is uit-

voerig behandeld , kragtig en natuurlyk
gepenceelt.

DOOR DENZELVEN.
Dito hoogten en breedten.

76. Op de rand van een fteene Balufter, leggen
verfcheide zoorten van Vrugten als witte

en blauwe Druiven, Perfikken, Piuimen,
booten, en anderen ; daar neevens is een
fraay gewerkte fteene Vaas, en Colomme;
verder een Hofgezigt en Beelden; in alles

niet minder als de voorgaande behande d
zynde een wederga.

DOOR DENZELVEN.
leder is hoog l"l , breed 24 duim. Doek.

77. Twee (tuks , verbeeldende West- indifche

Landgezichten , op de voorgrond geftof-

feert met verfchillende zoorten van Vrug-
ten , Bloemen , en andere Gewasfen Mee- / -f?
fterlyk fraay gepenceelt. _/*^

DOOR
/



N°.
( 28 )

DOOR DENZELVEN.
Dito hoogten en breedten.

2

LctiJ

.

78. Drie fluks Gezigten , te Paramaribo langs
de Rivier naar de Plantagien te zien

,

geftoffeert met Wooningen , en Beeldjes in

Vaartuigen, natuurlyk behandeld

79-

80.

JP>

(D ) VALKENBURG.
Drie Stuks Gezigten te dito, een derfelve

verbeeld een Plegtigheid onder de Nte-
gers, geftoffeert met een meenigte lieden

en kinderen, fiks gefchilderd.

DOOR DENZELVEN.
Twee Stuks Modellen met verfcheide Su-

rmaamfche Vrugten . S ange en Hagedifch;

alles natuurlyk en meelterlyk behandeld.

DOOR DENZELVEN
Hoog 2 1 , breed 15 duim. Doek.

In een heuvelagtig Landfchap ziet men
op de voorgrond Itaand en rustend Vee,
als Paarden, O^len, Koeiien , Ezel en

Schaapen, verder eenige Gebouwen en
een aangenaam verfchiet, alles zonagtig

en kragtig gepenceelt.

(Ph.) WOUWERMAN.
Hoog 14, breed 19 duim. Paneel.

In een heyagtïg Landfchap verbeeld een
Haazejagt, ter regterzyde ziet men een

Heer op een wit Paard, en een Dame op
een bruin dito, waar neevens een Jager

eu
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en verfcheide Honden , die het wild ver-

volgen , verder eenige Jagers te paard en
te voet, kragtig en fraay gepenceelt.

DOOR DENZELVEN.
Hoog 8£, breed 6f duim. Paneel,

83 Dit Stukje verbeeld een Jongeling op een
zwart Paard gezeeten, die al rydende een

x
rj

ander Paard by den toom vast houd, welke /fl'
al loopende agter uit fiaat, daar neevens /
een hondje, verder in 't verfchiet zyn Oja '// j
eenige Hartebeeften; meefterlyk fraay en -

. tc&vtn*

.

bevallig gefchilderd.

DOOR DENZELVEN.
Hoog 36, breed 54 duim. Doek.

84 Verbeeld het Inneemen van een Brug, by
een Stadt, welke door Ruitery en Voet-
volk heevig word aangetast, en verdee-

digd 5 dit it.uk is Ryk. geordonneert en
kragtig gepenceelt.

(J.) WYNANDS en (J.) LINGELBACH.
Hoog 37, breed 46 duim. Doek

85. Dit capitaal Schildery verbeeld een aange-
naam en boom ryk Landfchap met een
Rivier doorfneeden, op de voorgrond ter

regterzyde ziet men een Landvrouw op
een belaaden Ezel rydende, daar neevens
ftaat een Huisman als fpreekende teegens
een rustende Reiziger , een boere Jongen
fpeelt met een hondje, verder een hen-
gelaar, ter linkerzyde befchouwt men'
hoog geboomten , en een fraay natuurlyk
verlchiec, alles is bevallig, zonagtig en
uitvoerig gepenceelt.

N.86
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(J.)WIGMANA.
#0^ 11 f, fow*/ 16 d#/m Paneel.

Deeze bevallige Ordonnantie verbeeld in

een aangenaam Thuingezigt, by een Fon-
tyn die op de voorgrond geplaatst is Bat-
zeba ,

gedeeltelyk op een cierlyk Rust-
bedde leggen , welke door een Vrouw ge-
waden word, neevens dezelve ftaat een
andere een Spiegel vast houdende, en een
ander over een Balufter ziende, verder
ziet men de Koning David boven op het
Palys ; dit ftuk is fraay en uitvoerig ge-

penceelt

(J. de) W I T.

Hoog 27, breed 11 duim. Doek

87. Deeze Ordonnantie vertoond het Zinne-
beeld der Liefde, door een bevallige

Vrouw die een flaapend Kindje op de
fchoot hetft, terwyl twee andere haar
Lief koofen ; meestei lyk fraay en kiag-

tig gepenceeld.

DOOR DENZELVENT.
Hoog 17, breed 14 duim. Paneel

Dit Voorbeeld verbeeld twee Kindertjes,
zittende in een Landfchap by Geboomte,
zig vermaakende met waterbellen te blaa-

len

SS.

zeer fiaay en uitvoerig gefchilderd.

DOOR DENZELVENT.
Hoog 21 , Ireed 25 duim. Doek

geordoneert Blafonftuk met
•v. y vencneiae Deelden e

7 /^ . lyk fiks gepenceeld.

/ 89. Een fraay

verfcheide Beelden en Kindertjes j meefter-

CÏÏMtr-ty /
N9O



N°.

9i.

92.

( 31 )

(J.) X A V E R Y.

Hoog 56 , breed 43 duim Doek.

9c. Een capitaale Ordonnantie, verbeeldende

de minnarije van Zéphirus en Flora ; de

beelden zyn by naar leevensgrooten, hel-

der en bevallig van couleur en kragtig

gepenceeld.

( H. M. ) ZORGH.
Hoog 27 , breed 23I duinu Paneel.

In een Binnenhuis, ter rechter zyde, hangt
een geflagt Varken op de Leer , ter zyde
is een houte Kuip, waar op een geele

koopere Melkkan , daar neevens , op de
grond , ftaat een Schotel , waar by een
Hond en Kat, die elkander grimmig aan-

zien j verder, by de Haardfteede , zitten

twee Boeren , zig met rooken en drinken
vermaaken. Dit ftuk is kragtig en meefter-
lyk gefchilderd.

Dit ftuk verbeeld de Romeinfche Kinder-,
liefde : men ziet in een Gevangenis den/
Grysaard cjrnon , welke door zyn Doch-/
ter met haare Borst gevoed werd. Deeze!

Ordonnantie is kragtig en fraay behandel
door een italiaanscb Mcefterj op Doek
/*ftg44, breed 37 duim.

Een Oud Man, zittende op een Stoel by
een Tafel , waar op een Test met Vuur
ftaat :hy fchynt beezig te zyn met eenig
Carftanjes te braaden , terwyl hy zyne
handen warmt, Een Jongeling agter hem
ftaande , wil ook van het zelve gebiu<k

maa-

fa'*/.

>

u+vnn Cn,



/

f3*)
N°.

maakén , en fteekt zyn hand uit; alles i«j

zeer. natuurlyk , kragtig en meefterlyk
behandeld , op Doek , door een goed
Meefter ; hoog 44 , breed 36 duim*

94. In een Binnehuis verbeeldende een Schoen-

l makers -Winkel, zit een oud Man b^zig
v *7 te werken, nevens hem een Leerling ter

'syy. I /?
{

zyde een tafel, waar op Gereed! chap, daar

i/Jltisicf* nevens Zlt een bedaagde Vrouw te fpin-

nen, verder Boertjes op de kaart fpeelen-

de ; uitvoerig en meefterlyk gefchilderd,

op doek , in de manier van D. Temers;
hoog 21 , breed 27 duim. NB. %ynde de

J Copy van N°. 65.

; 95. Deeze Ordonantie verbeeld de Opoffering

/

^

van Maria in den Tempel aan den Hoo-
'

'

J^ «2, - genpriester, v/aar by verfcheide Schrift-

geleerde en Jongelingen, met een bran-

^Ji /O dende Kaars en Wirookvat; meefterlyk

l^Jtt' i^? ^s °P ^oek gefchilderd j hoog 15, breed
- 1 1 duim.

k
v.

96. Een capitaal Landfchap, waarin een rus-

tende Venus die door een Minnewigt met
Bloemen vercierd word, ter zyde ziet

men een Boksvoet , eenige Bloemen aanbie-

dende, verder een Cupido met een pyl

'tl^tfJeh in de nanden
J

meefterlyk, kragtig op

/ doek gepenceeld ; hoog 56, breed 76. duim,

97. Een leggende naakte Nimph op een Rust-
bedde, houdei de een krans van rooien

in de hand , ter zyde op een Tafel met
*
Jf'C}. cen tapytje bekleed ilaat een Lampetkan,

Schootel en Kandelaar, op de grond legt

een



( 33 )

N°.
een cierlyke zilver gewerkte Schootel

;

alles fiaay enkonftiggepenceelt,opdoekj
hoog 74 , breed 78 duim.

98 In een bevallig Landfchap ziet men een /

Nimph, by een Rustbedde een Jager te-

genhoudende, waar by een Minnewigt y A-

/

zyn best doende den mantel te grypen , /
*

' /?

neevens dezelve zyn twee Jagthonden, /CMLCcrr.
en een aangenaam verfchiet ; fiks op koper
gefchilderd j hoog 8 , breed 1 1 duim. y

99. Twee Stuks, het eene verbeeld Venus < J~i0

.

Cupido vast houdende, en de andere Ju- 7 -•

piter met een Jongeling; kragtig en breed ••' t/y^r.

gefchilderd. d
/

100. Twee dito Galante Voorwerpen , met ver- / J?*

,

fchillende floffagic; plaifant op doek, op u^t^.
paneel gefchilderd.

ioi. Een bruin gezadeld Paard, het geen dóór J& %,
een Boere Jongen werd by den toom ge- X */>
houden, op paneel gefchilderd, als door i/SrtfiJi
J. Verjehuring. /

102. Deeze Ordonnantie verbeeld een derVeld-
Overften der Batavieren op een Schild ge- %

/

/../>
diagen , omringt van verfcheide Krygs- v ' ?

'

lieden te paard en te voet, meefterlyk op ^O 6'

doek behandeld. Als door J Lieven*. J "C <-*v
'

103 Twee Stuks, een Mans Portrait in deftige

kleeding, rustende teegen een tafel met
een t2pvtje bedekt \ en een Vrouws Por-
trait, fiks gefchilderd, dcor M, Musfcher.

104. Drie Stuks, een Zeedoip, en twee Bnt-
bandfeGezigten

,
geftofTeert met verfcheide

beeldies, helder en plaifant op paneel ge-

fchilderd, door R. Vïnkeboom,

C N.io



105.

( 54 )

Dit Stukje verbeeld een Befweerder bv
/ l *j j een Toverput, omringt van verlcheidq
IVuijrTr-t+tf}

. zeidzaime Gedrogten en Spooken , fiks

/ op paneel behandeld, door C Zajtleeven.

r cP* ^^TG&'Twee Stuks Galante Voorwerpen, krag?

tig op doek gcfchilderd.

fe /^W.f.07. Twee dito, een Landzigt buiten Haarlem,
en een ander, geftoffert dito.

J& ^. _I08. Twee Stuks, met Turkfe Gezelfchappen,
^^^^fiks gcfchilderd.

109 Een Vrouwe Portrait halver lyf, mee-
iJ-lï' fteilyk fiks en kragtig gefchilderd, doek

^ Jp&ts».
p paneel.

1 A 110. Een Gezigt naar een oud Adelyk Huis,
* 5L

' rondom in water gelecgen , geftofleert

a^rt^ryiJ'^. met landlieden; en eenige dito by vaar-

tuigen, op paneel gefchilderd, door J.
Vinkeboom.

II I. Het Portrait van de beroemde Heldinne
Cenau Hasfelaar, fiks gepenceelt, door
een oud Meefter

Drie Stuks, een Juffertje die rapen fchilt,

een Stil Watertje, en een Bloemftukje,
door J. Xavery.

yj-tffJ' * 1 3« Drie d*'to,twee Hoofden, en eenTuingezigt.

/'
, /> 114. Het Portrait van een Dame in galante klee?

/-/^ £ptS. ding, halver lyf, fiks gepenceelt.

II4.*Een capitaal Stuk, verbeeldende een Ge-
zigt te Parys , aan de Rivier de Seine

t
naar de Pont Neufte zien, met verfcheide

Gebouwen en Huizen in 't verfchiet,zeer
ryk geltofTeerd; fraay, kragtig en uitvoe-
rig gefchilderd op Doek, dooi V.Wouwer-
man, hoog 51$, breed 5 2£ duim.

TEE-

112.

K^7^*



( 35 )

TEEKENINGEN en PRENTEN,
in

.
Lysten met Glaafen.

N°.

1 15. Twee fluks verliefde Voorwerpen ; krag- * u
tig in craijon geteekend, bvde in ver- L

gulde ovaale lysten met glaafen

116 Het afbeeldfel van een jong Meisje, in

galante kleeding, uitvoerig met a ito, in

dito lyst met glas.

117. Twee (tuks dito bevallige Meisjes, met
fluijers op het hoofd met dito, in dito.

118. Twee dito, verbeeldende het Pourtrait

van Zyne Doorl Hoogh. Prins Wi'lem
de 5de en Haar Koningl. Hoogh Mev.
deszelfs Gemalin, mét dito, in dito

1/119 Twee fluks galante vrouwe Hoofden,
halver Lyf, op glas gefchilderd r ~r 2-

120 Drie fluks, afbeelding van de Pasfie, uit-, . /?

voer ig met de pen geteekend , door J. Wir'vk.
j X.'

121. Twee ftuks, een ftil , en een woelend]
Water, met oost ind. inkt. —

<

122. Twee fluks geflofTeerde Landfchappen , v }~~t$
in lysten.

123. Koning Lodewyk de XV te Paard, naar J
VuroceU door van Loo , in een lyst met r / A*
een glas.

124. Dezel ven anders, naar dito, door Catheïin, \ » /^,

125 Denzelven nog anders, naar dito, door
L. ds Larmesfm. j <<2

C a N.126
v



/

. ' ( 3« )

.

1-26. Het Naifteitje, naar N.Verkolje
y
èoovHou*

braken, in lyst.

<7 • I27. Twee fluks Gezichten buiten Haarlem en
te Muidei berg, in lyste met glaafen.

'2^ ïa ^« Het Pourtrait van J Punt, verbeeld als

Achilles, in lyst met glas. NB. ïs gered
Uit de brand der geweezene Schouwburg.

129 Twee Stuks, Pierre leTurc tri O.D.Gordon>
'm dito

l/jl 130. Twee dito Pourtraiten van Voltaire, in

dito

13 ï. Twee dito J. de Baron van de Capelkn tot

de Pol, en J. J. Elzevier, in dito met dito

I32. Twee Stuk?, Mr. E. F. van Berhel en J.
I
—

t $~ Nomsz., in dito

VIA

133* Twee dito een gecraiöneerd Pourtrait en
\/~l° Misf Kitly Fijcher, in dito

134 Een dito verbeeldende een Martelares,
—

. , £ //. in dito

f
135' Twee dito galante Voorwerpen, in dito

Ay 136 Twee dito platte Grondkaarten , van Am-
i fterdam met de genommerde Wyken , en

een dito van de Zitplaatfen in de N. 2.

Kapel,

//

CA-



CATALOGUS
Van een uitmuntende COLLECTIE

Gecouleurde en Ongecouleurde

TEEKENINGEN,
Konstboek A.

In een gefch'üpadde franfe band, met vergulde ftsmpeJs ,

zwaar en groot papier , goud op fneede , Waar in qeplaast

zyn verjcheide capitaale gecouleurde Teekenin^en , als

door A. v. Oftadc, H. Hengflenburg, van Batrcm,

J. van der Meer, J. Bronkhorst, J. de Wit,
en andere beroemde Meesters.

ADRIAAN van OSTADE 1673.

H°.
1. Deeze uitmuntende Teekening, heeft tot

onderwerp een Boere Kermisvreugd, in

de ruime Binnehaard van een Herberg,
ziet men een Gezelfchap van ruim Zee-
venentwintig Perfoonen, zo Vrouwen ais \ J3^C
Mannen en Kinderen, alle Landlieden die

volgens hun fexe en jaarén zig ïustig y/
fchy nen te vermaaken , het Toneel is geo- '1&0W** rm
pend door een danfende Boer en Boeriri

agtér dezelve op een hoogte naar gewoon-
ten ziet men de Speellieden, voorwaarts

(laat een groote Tafel , waar aan zig vier

vrolyke Huislieden en twee Vrouwen ge-

plaast hebben , een van de binnetreedende

Gasten begroet door het afneemen van
zyn Muts, en het toelleeken der hand,
een Boerin die op de hoek van de bank
zit, en hem by het verwelkoomen een

C 3 glas



38 CATALOGUS
A

glas met bier gevuld aanbied : door de
wyde open Poort verneemd men van bui-

ten nog eenige vrolyke Gasten die bin-

nen zuilen treeden, om in de vreugd vap
het Feest te deelen, elk heeft zyn by-
zonder bedryf in dit woelend gezelfchap,
dat nogtans zig zonder verwarring zeer
natuurlyk in grooter en kleinder Groepen
van verfchillende bedryven verdeeld, en
egter te zamen een hoofdzaak tot uitbeel-

ding van een boere vreugd uitmaaken;
de boer op de tafel der voorgrond gezee-
ten fchynt met een gevulde Berkemyer
hartelyk op de gezondheid zyner vrien-

den te willen drinken, zommige ziet men
eeten, drinken, vryen, vertellen, wed-
den, disputeeren &c. decze zyn daar toe

gezeeten, geene {taande, dog alles met
de grootfte verfcheidenheid, gepaart van
fldtien en vermyding van dat 't weik men
gemaakt of overdreeven noemt.
Het daglicht fpreid zig van vooren door

't vertrek natuurlyk door beval 'ge fcha-

duwen, (lagfchaduw en helder reflecticn,

dat de kleuren te bevalliger teegen den
anderenwerken en uitkomen, de verfchil-

lende carac eis en hartstogten: zyn naaF

waarheid volgens de eenvoudige natuur

verbeeld, en het geheel heefteen beval-

ligheid die bv naar geen weerga heeft

,

alles is met de p.n op een meelleragt ge
en konftige wyze omtrokken, en met lsp-

verven gekleurd ; dit fiaaye konstltuk is

een der rykfte en bevaüiglte Teekening,
dewelke in decze van ouds beroemde
Verzameling beiust hebben ; is hoog g$ y

ireed 16 duim.

N. 2



van TEËKÈNÏNGEN. 30

W>. A
H. HE NG STEN BURG.

2 Verbeeld een marmeren Tafel, waarop is

geplaatst een Mand van witte Tienen ge«

vlogten ,
geruid met twee Trosfen Witte

en blauwe Druiven, op of teegen eenige
M'speen, Peeren, Pruimen, met haare
Bladeren, een verfche Noot in zyn Dop,
en verders zyn twee Perfikken , waar over
een Vlieg loopt, verzeld van een Slakjé

en een Vlindertje. Op de Druiven, het
geen alles een bevallige groeping veroor-
zaakt , ziet men zvdelings een Muisje,
knagende aan een Tak Abricoos , en vart

de Tafel hangt een Tak met rype Bram-
boozeii, en een losfeWyngaardrank: alles

door een aangenaam licht gedaagd, komt
teegen een heldere Nis van Witagtig Mfam
mer Ieder voorwerp is hier in, volgens
zyn eigen omtrek, zyn oppervlakte, eiï

coleur, naauwkeurig door 't penceel waar-
genoomen. Het gezicht kittelt hier , om'
zoo te fpreeken , de (maak door de kunst 5»

alles bekoord, alles verrukt, zo door dé
navolging der Natuur , als de uitvoerige

behandeling deezer fraaye Teekening ; alles

is kragtig , en tevens helder , met de
groote nauwkeurigheid met zapverven be-

handeld, en een der capitaalfte van deezc
beroemde Meefter ; is hoo^ ió

?
breed 12% duim

van BATTEM.
3. Een Wintervermaak voor de Wal Van eert

Stadt, men ziet op de voorgrond eenige

Dames en Heeren, als Aanfchouwers, aan

de eene zyde , en aan de andere kant ee-

C 4 nige
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nige Lieden als vermoeid, rusten aan een
Tafel by een Marquetenter op 't Y^ ; ver-

der eenige Schaatferyders; in 't verfchiet

een Brug , waar over een Koets ryd ; een
groote Kerk met een hooge Tooien , en
daar agter een Stad met Vericheide Gebou-
wen ; alles is leevendig en vol gewoel y

de Sneeuw, als op Bcomen , Weegen en
Huizen gevallen , is 'er met veel verfchei-

denheid van licht en donker nstuurlyk

/ in verbeeld , en de Wintertyd volmaakt
in uitgedrukt. Deeze uitmuntende en ryk
geftorTeerde Teekening is kondig en fiks

met waterverf behandeld -> hoog u , breed

17 duim.

DOOR DENZELVEN.
4. Deeze een gepaste weerga van de voor-

*u-mJ& k gaande, verbeeld langs de oude vervallea

Vesting eenerStadt, de bevroozenGragt,
waarop een groote meenigte Lieden van
allerlei Stand zich vermaaken , door 't ry-

den met Arre- en Ys fleede, ofop Schaat-

zen. Uit de Poort in 't verlchiet. komt
een Koets, en veelerly wandelende Aan-
fchouwers. Voor aan op 't Y^ ziet men
verfeheide Dames en Hceren , prachtig

gekieed , waar by twee Paarden gereed
tot de Arre fleede , beneevens vier Man-
nen die zig zitten te warmen by eengroot
vuur, waar by een Vrouw, en verder

bywerk. Alles is als de voorige met de-

zelve kiagt van licht en donker, onver-

wig van Couleur en fiksheid van Penceel,

meeftetlyk uitgevoerd in waterverf

JAN



van TEEKEN1NGEN. 41

N°. A
JAN VAN DER MEER. DE JONGE 1 704.

5. In de Lommer van 't Geboomte, ziet men
een Herder peelende op zyn Fluit, nce-

vens hem een Jongen die zyn Schaapen
en Ezei dry ft over een begraasde Heuvel,
door het helder Zonlicht befcheenen j in

't verfchiet vertoond zich Akkerland, en
daar agter hooge gronden De verfchil-

lende k'eur der onderfcheide Boomen , '"T"** / /
/.

hunne flagfchaduwe over het Zand, hel

Gras en het Vee, maaken een aangename
Vertooning , elk dier heeft zyn eigen

Coloriet ; de wolagtige Vacht der Schapen
is daar by wel waargenomen, en met veel

zeekerheid uitvoerig met zapverwerven
geteekentj is hoogï±> breed \\^ duim.

JAN" VAN DER MEER. DE JONGE I704.

6. Opeen Heuvel, in de fchaduwe van'tGe-
boomten , zit in 't Gras een Herder en
Herderin , neevens haar ftaat een Mandje
met Vrugten : zy fchynen zig met zingen ^>

;

te verlustigen , terwyl eenige van haar
Schaapen rusten, en anderen hun Voeder
zoeken, of zig keeren naa den Schuur,
welke in 't verfchiet gezien werd: alles

vertoond zig met dezelve Vrolykheid van
kleur en licht en donker , als de voor-
gaande , waar van deeze tot wedergade
kan dienen.

J BRONKHORST.'
7. By een Baluftraaden , waar op een fteene

Vaas geplaatst is, ziet men een Paauw op
zyn Hok rusten , voor aan een Kalkoen

C 5 en
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en eenige Hoenders» in 't verfchiet , on-
der de fchaduw van het Gcboomten

,

meerder Gevogelte , en verder een oud
Kafteel : alles is ten uiterften naauwkeurig
en met een bevallige kleur in waterveif
uitvoerig geteekend , en dun behandeld j

is hoog 1 1 £ , breed 85 duim.

DOOR DENZELVEN.
8. Een Ryger vangt uit een Plas eenWater-

^rnWt^flang: neevens , en om hem heen, ziet

men eenige Eenden en ander Watergevo-
gelte, zoo zwemmende a's (taande, op de

Voorgrond van een heuvelagtig Landfchap

:

alles is met dezelve uitvoerigheid en fmaak
tot een weergade van de voorige gemaakt.
De kunst om het Pluimgedierte, volgens
zyn waare gedaanten, actiën, in allerly

beweegingen te toonen , en de fraaiheid

van de in kleur verwisfelende Veederen
natuurlyk waar te neemen, en uit te beel-

den , heeft deeze groote Man onder zyn
Tydgenooten meelterlyk verftaan , en blyft

de verwondering tot heeden onder de
Kunstkermeren met alle reeden behouden.

JACOB de WIT 1733

9. Deeze bevallige Ordonnantie verbeeld Ju-
piter in de gedaante van Diana by Cahlto.

De pasfie der Liefden , word daarin op de

gracelykfte wyze door verlcheide Kindert-

jes uitgebeeld in een aangenaam Land-

fchap ; het fchitterend licht en teeder Co-

loriet bevorderd niet weinig tot dit tref-

fende onderwerp, 't welk door een ftouie

en wel geoerlende hand, met de pen uit-

voerig
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N°. A

voerig geteekend, en door het meefterlyk
penccel van deeze groote Kunftenaar ver-

ruklyk is gecoloreerd ; hjog 16, breed

12 duim.

DOOR DENZELVEN 1733.

10. Een wedergade tot de voorgaande , ver-

beeldende Mercurius verliefd op Herfe.

De uitdrukking der min , word als in de
bovenftaande door Kindertjes verbeeld ;

alles in een bevallig Landfchap, en in de-

zelve meefterlykheid van teekening en
kragtig van kleur, den beroemde delVit^

waardig uitgevoerd.

J de MOUCHERONT 1748.

11. Twee ftuks uitmuntende Boschgezigten ,

in een moderne (maak, zynde geftoffeert

met Landlieden die hun Vee dryven j alle» )
' A A

is bevallig van licht en donker, zeer deli-
/C~u U - t

caat met de Pen omtrokken , en dun en ^
helder met zapverven gekleurd, ieder hoog J*§4,ima*S
4£, breed 6^ duim,

y. RUYSDAAL.
12. De Uithoek van een Bosch , we'ks voor-

grond met eeke Stammen en verdere Ge-
wasfen beplant. Zg fpiegelen in een
aangenaam en bogtige Beek , aan wiens
overzyde een ;ge heuvelagtige Akkerlan-
den, teegen hei hoog en laager plantzoen
gezien word, tnaaken ie zaamen een fchoo-
ne eenvoudige Ordonnantie De nauwkeu-

• nge waarneemingen in het onderfcheidder
Siammen, en de natuurlyke flingering dei-

Tak-
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Takken , en de groeijing der "Bladeren

,

verdiend alle opmerking ; het lieht en
bruin, gepaard met de aangenaamheid van
kleur, verheffen gezamentlyk de verdien-

ften van deeze uitmuntende Teckcnmg ,

M/Cboven alle die met de pen geteekend, en
in Sapverven gekleurd . van deeze be-

roemde Meefter in deeze fmaak bekend
zyn, is koog 6, breed j^. duim.

SIMON van der DOES, 1633.

13. Een jonge Herderin rust by haar Schaapen,

u Aflj Ram, Gyt en een liggend Koebeest, op
*n ^r' een zandagtige Heuvel ; aglerwaarts ziet

i dr - men tegen den hoogten een Man zitten ,

£ l<: t
v " en jn 't verfchiet eenige hooge Duinen:

alles word door een fterk Zonlicht belchee-

nen , en is bevallig gefchikt, helder en
teeder van kleur. De itoutheid van't pen-

ceel, waar meede deeze fraaije Teekenïng
met Sapverven omtrokken en opgewasfen
is, maken dezelven bynaar onnavolgbaar j

hoog 5f , breed 7? duim.

H. AVERCAMP,
bygenaamd de STOMME van CAM PEN*.

14. In dit bevallig Riviergezigt , waarin ver-

schelde Vaartuigen zylen , ziet men een
^Zj Zeegen door de Visfchers opnaaien ; op

de Voorgrond ligt een Landman teegen
een Viskorf te liaapen , en daar by een

éfftff* Boerin , met een Emmer op 't hoofd,
fchynende op den begraasde Oever voort
te gaan. Deeze fraaije Teekenïng is ryk
geftotTeert, gedeehelyk met de Penen met
het Penceel, dunnetjes in kleuren behan-
deld en van een kunft'ge, omtrek ; hoog 7,
breed 10 duim. N.15
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H AVERCAMP.
35. Een bergachtig Landfchap, dooreen bog-

tig Water doorfneeden; op de Voorgrond ^ ;
*

ziet men eenige Reizigers; aan de over- /,H'
zyde van de Rivier, een Kloofter op een ^ m

hoogten , aan wiens voet eenig gaande /*

Lieden, en in 't verfchiet twee Geeftely '

ken pver een Brug gaande. Deeze Teeke-
ning is in de manier van de voorgaande
meefterlyk voltooit ; hoogiy breed 11 duim.

WILLEM van MIERIS, 1693.

16. Deeze fraaye Teekening ryk geordoncert,
verbeeldend het Bad van Diana, waar in

verfcheide badende Nimphen en verder

bywerk , alles is delicaat en tefTens krag- !

tig met fapverven op parkement getee- \ ^ /]

kent ; hoog 6£ , breed 8 duim. '

][,(),

DOOR DENZELVEN. / f^J^
\1. Deeze eengepaste wederga, verbeeld het \

Oordeel van den Herder Paris, mede als 1

de voorgaande ryk geftorTeert en niet min-/
der konftig als de voorige behandeld, de
uitvoerigheid waar door de werken van
deeze Meefter zo algemeen bekend als

door veelen bewonderd worden, is in

beide deeze Teekeningen in de hpogfte
tiap waargenoomen.

A. SCHOUMAN 1758.

ï8. Twee Landfchappen , ryk geftoffeert met
Land- en Watergevogel te \ men ziet 'er

met veel naauwkeurigheid in waargenoo-
men de verfchillende aard en pasöe van

dit
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. A
'dit Pluimgedierten, en het bevallig Colo-
riet met de aan^enaame Penceel behande-
ling en Sapverven gepaard ,

geeven aan
di.eze Teeken ingen de fchildevagtigftebe- •

valligheid die men verwagten kan 3 ieder

is hoog 10, breed 8£ aui>n.

van BATTE M.

Ï9. Deeze twee aller uitmuntende Teekenin-
* n a~ een vei beelden Gezigten aan den Rhyn-
J *L ^ Stroom , tusfchen het hoog Gebergten

ziet men op veerlerly Gebouwen, Ker-
1/2 v«-V. ' ken en Kasteelen •, de Rivier is geftof-

feerd met allerly foorten van Vaartuigen,

(/ waar van zommige op de voorgrond of-

geiaaden of ontlaaden worden, de flofTa-

gie van Menfchen en Beesten is menig-
vuldig en vol gewoel; zynde alles met
de grootfte oplettenheid en volgens de

natuur, uitvoerig met waterverf behan-
deld j 'ieder is hoog 9, breed 1 44 duim

P. KONING.
20. Twee fluks Gezigten, van de hoogten te

sj zien over een wyde en uitgefhekteLand-

j rij K. {treek, vertoonen op de natuurlykftewyze
9* * J in het verfchiet Steeden, Dorpen, Ber-

jlr jrf Sen 5 Rivieren, Akkers, Wyland en Ge-
vrjJ/C-trfK^ boomten, 't licht dat zydeüngs van ag-

tere komt geeft aan het belchaduwde
een grnote kragt, de verkiezing van
Rembrand is hier is waargenoomen , en de
ratuuv op het aandoenlykst getroffen

,

bvde zyn fe kragtig en meefterlyk met
fapverven geteekend j ieder is hoogst > breed

8 duim.

N.21

%
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G. van den EECKHOUT, 1661.

Q.1. Aan de voet van een hoogen Berg^ met
veelerly Geboomte en Plantgewasfen voor-

zien , vertoond zig in een zomberlicht,

een grazige Valy; en op deszelfs voor-

grond door de zon befcheenen ziet men
op een laage Heuvel een Man ftaande,

en als fpreekende met een Vrouw die op-

de aarde zit te rusten , zydeling verheft / ,

"

zig een Boere Wooning, en agter de
Berg een aangenaam verlchiet, alles is

meesteragtig met de penceel en fapver-

ven omtrokken, gedaagd, gefchaduwd en
gekleurd j is hoog 7^, breed I2| duim.

van B A T T E M.

a2. Het bezoek der Wyzen uit het Oosten,
by het kind jefus en zyne Ouders te

Bethlehem , de pracht en de eenvoudig- +J fo q >

heid vereenen zig hier tot medewerking
van het bederf in de Hiftorie , dewelke ' ^v , ,

onze groote Meefter in zyn fmaak met fijt SZj-i^A
waterverf in couleuren kundig heeft afc

gebeeld , is hoog 65 , breed ö£ duim,

ARNOLD HOÜBRAKEN.
23. Twee fluks, verbeeldende Pan en Seringa,

en een ander Ordonnantie, byde tiitvoe-

rig met kleuren in fapverwen geteekend,
in een ovaal formaat, ieder is hoog liy
breed 5^ duim.

A. van OSTADE.
S4. Een vrolyk Boertje met een Muts op het

hoofd, en een Bierkan in zyn linkerband,

zeer
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zeer uitvoerig met rood en fwart kryt

fO /)
gereekend op perkament, en zagt met

/yZ. '
£' iapverwen gekleurd, de omtrek en ex-

j. - /. presfie zyn van de hoogde Clasfe deezer
/faf771"*^> Meefter, is hoog 6, breed 4| duim.

^ DOOR DENZELVEN.

25. Dit Afbeeldfel, geteekent. als de voorgaan-
de, heeft een ernftiger gelaad zyn klecr

ding doed hem naar een Ptrloon uit de
Rechtbank aanzien , is hoog 4?, breed 4 duim.

DOOR DENZELVEN.
26. Een half lachende Landman, zeer uitvoe-

rig in dezelve manier van de bovengaan-
de geteekend, vertoond een Man van
lager ftand.

C. DUSART, 1687.

J7. Twee vrolyke Kopjes, verbeeldende Boere
\ v J " Meisjes, zeer uitvoerig kragtig en dun

met rood en fwart kryt geteekent. en

\ftjtf
verder eenigzints gekleurd, ieder hogsk^

" breed 5^ deun.

A. van EVERDINGEN.

W'

28. Twee bevallige Landfchappen , verbeel-

dende op de voorgrond der eene, een
Stads Poort, verder een Vaartuig aan den

^ Jh~f Oever der Rivier, en in 't verlchiet een
Kasteel op een hogen berg, in de ander

/ vertoont een oude Vesting en Tooien,
waar by een Wagthuis, en in 't verfchiet

een Dorptooren , over 't water waar in

cen Schip zylendc gezien word, byde
zyn
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2yn dezelve rykelyk met beeldjes geftof-

feerd , en bevallig van licht én donker
9
*

aangenaam van coloriet en uitvoerig iri

fapverwen geteekend, ieder is hoog 4^^
breed 7 duim.

W. VlfRING A.

§.9. Twee Stuks, 7yride Gezigten over een ftil

Water, met verlcheide Scheepen, Schui-

ten en andere Vaartuigen, den eene ver-

toont een Gezicht op den Rhynftroom,'
den andere van een Stadt, fchynendè c
Haarlem, byde z'yn dezelve met roei jen-

de en werkende beeldjes geftoffeert eri

van de beste foort deefer Meefter, fraafy'

met fapverwen gettekent, als of dezelve

van W. van de Velde waaren, ieder ii hoog

5 5 , breed 7 duim.

CHRISTINA CHALQN.
30 Twee fraaije Teekeningen met Landlieden^

in de manier van Adnaan vanOJtade, met
de Pen en Kieuren in Sapverven getee- f / <\ •

kend, zynde van een ryke en bevallige W*

—

\~
Oulonnantien, eri vol Caracter Van óndèf-^ Jet***
fcheiden ioort , ieder hoog 41, breed ^dmrri.. ^^t^

A. SCHO'UMA N.

§t. De" Stad Dordrecht van de Merwe té zien^
'f verbeeld een ftroómend ft il Water ,'

daar op verfcheide Scheepen en Schuiten

,

in 't verfchiet verheffen zig de Tporenéy ^ 1 O
Kerken, Foorten, eri verdere Hoofdge- •/<••

bouwen, neeveris de Molens naby Hol-
lands» oudften Koopftad geleégen'? $'?!* (&*<^*&\
dóór een bevallig Zonlicht gedaagd:

D Dceze

*,*C-v,
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Deeze uitvoerge Teekening is konftig

met Waterverf behandeld, hoog 6, breed

II duim.

L. BACKHUYZEN t 7c2.

en T. van K A L L.

31. Dee7e uitmuntende Teekening verbeeld

ir/ de Yftroom met het Gezicht van een groot

I jOu- gedeelten der Stad Amfterdam , van het

Ye af te zien De Gebouwen zyn alle

is* ?*'' *"
f'
" (

in 't byzonder zeer kenbaar, en uitvoerig

( J niet de Pen. door van Kali geleek ent Maar
het geen dit Kunstftuk de grootfte ver-

dienfte byzet, is het golvend Water, dat

zeer het Penceel van de Stroomfchilder

,

volgens Natuur , verbeeld heeft. Men
ziet daar op een meenigte zyiende en
dryvende Vaartuigen , en omtrent in 't

midden een ryk vevciert Trckjacht meteen
hoogen Mast en Wimpels, en daar in, zo
't toefchynd aan de kleec'ina zvner Maie-
fteit Czaar Peter den 'tte, verzcld van
eenige Heeren uit de Regceiing , en an-

dere hocge Standsperzo nen j weidende
geroeit om alles op de gemakkeiykfte w\ze
te bezichtigen , en de Vorst vermaak aan

te doen. Twee naby gdeegen Jachten
verzeilen het vorOelyk Gezeïfchap , be-

neevens meer andere groote en kleine

Scheepen die op ltroom gezien -worden.

Deeze fraaije Ordonnantie en Meefterftuk
in alle opzichten , zoo ten aanzien der
g-roeping der hier en daar verfpreide ver-

schillende Vaartuigen , als ter bewaring
van een algemeen licht en donker, is op
een dunne wyze met Sapverven bevallig

uit-
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N°. A
uitgevoerd , en het Cabinet der groofte

Liefhebbei' waardig , behoorende onder
die Kunst fi ukken die men zelden vind j

hoog 16, breed 82 duim.

V H. KONING.
33. Twee Landfchappen , in de manier vart

Kemhnint , verbeeldende den eene eert

Avonftond , en de andere een Zonlicht
i

weke op het Geboomte over een befcha-

duwd Roere Huis valt , zeer natuurlyk (Z^^f~'lo<

en cenigzints gekleurd met Zapverven ge-

teeken t , teder hoog 4^- , breed 6 duim,
U

J.
de MOÜCHERON.

34. Twee Arcadifche Landfchappen, de eehö
geftofFeerd met Beelden by een Piramie-

daale Grafltecde aan een Waterval 5 en de
andere met zwaar Geboomten , en in '£

verf ch iet een bergachtig Landfchap Zynde'

beide zeer uitvoerig met Waterverf be-

handeld j ieder hoog 6, breed 5| duim.

J.
VAN DER U L F T.

Een aangenaam Landgezicht ; onder hef
Geboomten zit een Herder eenHerderin te"

liefkoozen , en sgterwaarts aan de eene
zyde eenige Lieden by een Rivier 5 ter

anderen kant een Landman zyn Vee dry-

vende. Dit alles is in rond formaat met
Zapverven van een vrolyke kleur getee-

kent ; ieder over hun üiumeeter hoog 7^, breed

7£ duim.

E 2 N3Ó
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JAN van HUYZU M.

36. Dit meefterlyk Kunstftuk is met het Pen-
ceel op een ftoute wyze met Zapverven
geteekend , en verbeeld een zwemmend

g Eend. Hoe eenvoudig dit onderwerp ook
weezen mag,leeverd het een onwraakbaar
bewys uit van de groote bekwaamheeden
van deszelfs Maaker , en dat J. v Huyfum
£0 alom beroemd in Bloemen en Fruiten,

niet alleen in het verheeven Landfchap,
maar ook in 't eenvoudige Gevogelten, en
verdere Voorwerpen der Schilderkunst

genoegzaam univerfeel was r is koog 94,
breed 15^ duim»

G. L Y G E B E N,

37. Twee ftuks heevige Batailjes, waar in de
Hartstogten verwonderlyk. zyn waargeno
men, De actiën van Menfchen en Paarden
zyn natuurlyk en wel geteekent ; alles is

vol leeven en beweeg'ng in deeze vrees

en fchrikbaarende Onderwerpen, dat met
Zapverven op een itoute wyze behandeld
is 3 ieder koog 9, breed t$£ duim.

G. MELDER.
38. Twee ftuks hiftorieele Ordonnantien uit

Ovidius, de eene fchynd een Jongeling,
vermoeid van de jacht , by een naakte
Nimph aan een Beekje te rusten ; een
vliegend Minnewicht met twee Kranfen
zweeft boven hunne hoofden, en op de
voorgrond fpeelen drie Kindertjes met een
Jachthond ;in de andere ziet men een Jon-
geling by een Maagt a twee Cupidoos

zwee-
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zweeven boven hunne hoofden, en ligten

een Gordyn op j in 't verfchiet ziet men
een ander, als hun ontdekt hebbende, op
een Mufiek hooren blaazen , en voor aan
fpeelen twee Kindertjes met Jachthonden.
Deeze verbeeldingen behoren , zo't fchynt,

tot de Liefdensgevallen van Diana ; zy
zyn in Miniatuur zeer uitvoerig met kleu-

ren , door deeze groote Meefter gefchil*

derd, en behooren onder de besten die hy
ooit heeft gemaakt ; ieder hoog 8, breed ó^duim,

D. VERTANGEN.
39. Deeze twee zeer zeldzaame Teekeningen,

verbeelden 't Bad van Diana , in een aan-

genaam Landfchap, De Jachtgodin is ver-

zeld van haar gevolg van Nimphen , in

veelerly (tanden , actiën en bedryven,
welke de Kunftenaar goed gedacht heeft,
om de gebeurtenisfen uit te drukken 5 hy
heeft daar by de onderfcheide Hartstogten
wel waargenoomen j alles is met een zag*
ten teedere kleur in Zapverven behan*
del dj teder hoog 6, breed 9 duim,

J. van KALL
40 Gezicht van het Stadhuis, de Nieuwe Kerk

en de Waag, te Amlterdam. Den Dam is

met verfcheide Beeldjes geftoffeert; in 't

verfchiet ziet men langs het Water naar
cie Oude Kerk ; alles zeer uitvoerig met
Zapverven geteekent; koog 8, breed 1 1 duim,

A. RADEMA K'E R.

41. Twee Stuks, de eene een Zomer, verbeeld
een Riviergezicht met verfcheide Vaartui-

D 3 gen,
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gen, tusfchen een aangenaam en boomryk
JLandfchap j den anderen een Winter,
waarin een Ys vermaak, voor en by de
Poort van een oude Stad gezien word.
Beide zyn dezeh'c geeitig niet Menfchen
en Beelten geftofïeert , en zeer uitvoerig
met Waterverf behandeld ; ieder hoog i\
breed n duim

(J ) M. K O K.

Naar N. Bercfcem.

4S. In een Italiaansch Lnndfchap by een oud
yervallc Gebouw, ziet men twee Land-
lieden by hun Vee rustende; op de voor-
grond komen twee Olfen, van een hoogte
naar het water , waar in een derde die

nevens een Bokje op den oever (laat, reeds

bezig is te drinken , op een Brug over
een Waterval ziet men een Man op een
Ezel, neevens een Voetganger, en in 't

verfchiet hoog Gebergten , in deezefiaaye
Teekening met fapverven in kleuren is

de navolging, 't origineel zo in de pen-
ceelftreek als kleur eigenaardig gecaradle-

rifeerd, en behoord onder de besten die

onze Meester ooit naar Schilderyen ge-
volgt heeft j hoog 17, breed 15 duim.

( J. ) HUCHTENBURG.
43. Deeze Ordonantie vei beeld 't yslyk 00-

genblik in een heevige Veldflag, men
ziet voor aan twee Krygshelden met ont-

fteeken aanzichten gloeijende van woe-
de en wraaklust, op elkander heevigaan-
vallen, daar by zommige vervuld van
fchrik en vrees voor de naderende dood >

alle?
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a^es is 'er in de grootfte wanorder en
woeld en woed tegen elkander, de ag-

tet grond is beneeveld; door een wolk van
rook ziet men het losbrandend Gefchut,
op de voo' grond verneemt men een il 1 ui-

kelend Paard met opgetteeken ooren

,

waar van zyn gekweste Meester is afge-

vallen, verder hollen andere zonder be-

ftier herwaarts en derwaarts heen j voor
aan trappelt 'er een in het bloed en op
het lyk eener verflagene, welke nog met
de dood fchynt te worfteien, die zig reeds

op zyn loodverwig gelaad vuil van ftof

en bloed geplaast heeft ; deeze fraaye

Teeken ing van deeze groote Meester is

op de kragtigfte wyze met fapverven be-
handeld 3 hoog 17, breed 23 duim,

44. In een Landfchap vertoond zig een On-
weeder, van zwaare Stotm en felle Blix-

emftraalen, men ziet een Landman met
een hollend Koebeest en verder Veé,
vlugtende door verbaastheid 5 zeer na-
tuurlyk verbeeld, met fapverven

, gevolgt
naar een Schildery van Fynaker$ hoog sO£,
breed \2m duim.

van L I E N D E R, de oude.

45 Twee fluks, het een verbeeld een Arca-
disch Landfchap in de manier van Qenoels ,

en het andere een gezicht van een Stads-

Poort, beide met de pen en dunnetjes met
fapverven geteekend , ieder hoog 4 , breed

6 duim.

D 4 N46
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4$ Deeze twee Landfchappen zyn ia een
graauwe kleur met dekverven geieekent,
verbeeldende het eene een Gezicht langs

een Hey , en het ander een Rivier tusichen

hooge Bergen ; teder hoog \% , breed 8 duim.

P P. R U B B E N S , cf in zyn manier.

47. Een Hiftorieele of zinnebeeldige Teeke-
ning, met zwart en roodKryt, op bruin
papier, en eenigzints gehoogd en gekleurdj
hoog 13, breed 15^ duim.

4$ Deeze Ordonnantie yei beeld een Bogch-
gezicht, waarin een Hart, door een Jager
en vyf Honden vervolgd word; ftoiit van,

Teekening , en met Zapverwen op het

fcragtigst uitgevoerd j hoog 1 7 , breed 23 duim
t

,

J. BRONKHORST
j|9 Twee ftuks met Vogels, zittende in een,

La-idfchap op de Stionk van een Boom,
fcragtig en uitvoerig niet £apverven ge-
teekent.

50. Vier ftuks op twee Bladen geteekent, als,

de voorige, door denzelven.

P. WITHOOS.
51. Twee ftuks op een Blad , verbeeldende

zwemmende Eenden , zeer natuurlyk en
teeder met Zapyerven geteekent > ieder

hoog 6, bjeed 85 duim

51. Twee dito pp een Blad, ftaande Eenden,
zeer uitvoerig in de manier van de voor-
gaande.
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J. van K ALL
^3 Twee ftuks op een Blad , rond formaat,

verbeelden twee gezichten op de Heere-
gragt , by de Spiegel ftra*t, te Amfter-
dam , uitvoerig in Sapverven behandeld.

54 Twee dito dito op de Binnen Amftel te

zien , in alles als de voorige, door dito

55. Twee dito, zynde de Utrechtfe- en Mui-
derpoorten deezer Stadt , van binnen te

zien, door denzelven

56. Twee dito, verbeeldende gezichten aan de
Buitenkant op 's Lands Magazyn, door
denzelveq.

57. Twee dito, ziende op Admiraliteits Werf
en Magazyn , en den anderen langs de
Ygragt en Buitenkant, door dito

5S. Twee dito, den eene ziende van de Bui-
tenkant op de Kattenbuiger Brug en
Qofter Kerk, en de andere op het oude
Werk- of willige Rasphuis, door dito

59. Twee dito gezichten op de Binnen Am-
ftel, en Hoogen Sluis, door denzelven.

M. S M E R I A N.

60. Twee fraaije Teekeningen, op de eene
vertoont zig een vreemde Tak met Bloe-

men en Bladeren , waar omtrent twee
capitaal gekleurde Vlinders vliegen , en
op de andere ziet men vier Vlinders en
een Sprinkhaan ; uitvoerig met Sapverven
op Perkament geteekent ; Uder boog 144:,

Jjreed ii£ duim.

e 5 n.6i
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61. Twee fraaije Teckeningen, zvnde Takken

met Vrugten, Rvpen , Vlinders &c. met
dito, door denzeiven.

62. Twee dito , den eene met Vliegen en Kap-
pellen , en de andere met Slangen en
andere Dieren, door dito

J BRONKHORST.
63. Twee (tuks, verbeeldende verfcheide Tor-

ren en Vlinder uitvoerig met Sapverven
op papier geieekent , ieder hoo^ 9 , breed

\l\ duim.

P. WITHOOS.
64 Twee op een Blad , vei beeldende een

zwemmend en een (band Eend, uitvoe-

rig met Sapverven geteekent, hoog 6,
breed 8 driim.

65. Twee als boven met zwemmende Eenden
,

met dito

66 Twee dito, een zwemmende en een (taande

Eendvogel , met dito

67. Twee dito met (taande Eenden, met dito

P. HOLSTY N.

63. Twee op een Blad , vreemde Beeflen

,

met dito

69. Twee dito dito als boven, met dito

70. Twee dito dito , met dito behandeld.

fi. Twee op een Blad, verbeeldende vreemde
Gediertens, met dito

N.72
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P. W I T H O O S.

72. Twee (tuks op een Blad, met Vogels, zit'

tencie op een Tak.

73. Twee dito als de voorige.

74. Twee dito dito

75. Twee dito dito

A. D R S T.

76. Een met twee vreemde Vogels, uitvoerig

met zapverven geteekent.

77 Een met vier Duiven, met dito

78. Een met twee Vogels, met dito

79 Een met drie Vogels, met dito

8p. Twee fluks op een Blad, met bloemen.

Konstboek B.

Een gefchilpadde Franfche Band, met goude ftempeh ,

zwaar groot papier, yergutö op Jnee , waar in ge-

pijast verfcheide fraaje gekleurde Teekemngen.

A. v. O S T A D E, 1673.
N°.
I. Dit fraaye ftuk verbeeld een Boeren Slach-

tyd, men ziet door een houte vierkante

en overlchaduwde Poort, in een helder -

zonnelicht, een Huisman, ftaande voor \Jv£C •

zyn van (teen gebouwde Woning by een
geopend Varken, naar gewoonte teegen i/7/t/^f
een ladder gehegt, hy ichynd zig over
den goede uitflag van het beest , teegen
twee zyner buuren te beroemen, welke

hy



o

60 CATALOGUS
N°. B

hy met zyn regterhand op het binnenfte
vet wyst ; tuslchen haar ftaat een kleine

Jongen, als gereed om een leedige bier-

kan die hy aangebragt heeft te laaten

vullen , om een wedding tusfehen hen
aangevangen, aan hem die het gewonnen
heeft te betaalen, voor de Poort ftaat in

de fchaduw, een oude Vrouw bukkende
over een zogenaamt hakkebord, met een
Mes in de hand om de darmen te reini-

gen, neevens haar ziet men een klein

Meisje , dat tot haar hulp uit een mand
op de grond Maande iets fchynd te willen

aanryken, verder een gioote tobben met
water gevuld, om het fchoon gtmaakte
ingewand over te leggen; om de gering-

heid van dit onderwerp waarlyk fchilder-

agtig te maaken, wist den konftenaar het

licht en donker op de beste en treffende

wyze te beefigen j want de zonnefchyn
door de fombie middegrond verkrygt daar

door meerder kiagt, het gereflecteerde

licht van de zydelings voorgrond, te

rug gekaast, heldcrd daar tegens de dui-

fterheeden op, de weltieplaatle toetien

doen al es wat natuurlyk in de fchaduw
valtkennelyk zien, donker voor, en licht

agter, of het teegen over geftelde zyn de

meeften en gereedfte kunstmiddelen, die

men in de fchüderkunst gewoon is te

verkiefen j maar A. v. Ofiade wist, zom-
tvds daar het te pas kwam , by deeze
kunstgreepen nog een derde te voegen,
te weeten het donker in het midden ge-

lyk in deeze teekening te plaatfen , en
het licht in 't verfchiet zo wel ais op den

Toorgrond gelyktydig te doen werken,
ge*
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gelyk de middegrond door desfelfs fom-
berheid het licht in 't verfchiet werkzaam
maakt , en haare helderheid ontleend van
de weederkeerige zonneftraalen der zyde-
lings gedaagde voorgrond, z-00 heeft hy
.ook dezelve niet leedig gelaaten, maar
aan de regterzyde geftofTeeid met alles

wat tot het onderwerp van het geval

,

de flachtyd naamelyk kan meede werken;
gelyk een Jonge welke een blaas opblaast,

in 't byzyn van een ander die vol verlan-

gen naar den uitflag met beide handen van
onder de uitzetting van de lucht of zwel-
ling waarneemd, in 't byzyn van een klein

Meisje die een mand draagd, zo ook de
hond die een been kluyft, het Huis, de
vervallen Betimmeringen , onderfcheide

Latwerken, Hokken, Kasfen, en Bewaar-
plaatfen teegen het oude Muurwerk, nee-

vens een Wyngaard geplaast, het droogen
van kleederen op touwen, vertoonen ge-

zamentlyk natuurlyk de plaats en de tyd

van 't Jaar, wanneer het onderwerp der

daad voorvalt, en beantwoorden aan de
wezentlyke vereiftens van de Ordonantie

,

waar van deeze uitmuntende teekening
een leerzaam voorbeeld is j dezelve is met
alle meefterlykheid, uitvoerig met de pen
geteekend en vervolgens op een dunne
wyze met fapverwerwen teder gekleurd,
en een der uitmuntende van deeze groote
Meefter, koog io, breed 8£ duim,

van BATTE M.
2. Een Wintergezicht, aan de Muur van een

oude Stadt by een Sluis , waar op een
hooge Tooren gebouwd is, ziet men op K

J$$

•
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de voorgrond in 't bruin verfcheide Per-
fbonen by elkander gezeeten, en daar by
een Arrefleede met een gezel fchap van
Heeren en Dames, pragtig gekleed en zo
het fchynd te rug gekomen van het Ys,
waar op een meenigte Menfchen van al-

lerly ftaat, zo te voet, op fchaatzen en
in ysfleeden gezien worden j op de tweede
grond vertoont zig een koets op een brug
de Stadt inrydende, en in 't verfchiet een
groote Kerk en Tooien met een meenigte
Gebouwen j deeze uitmuntende teekening

is in waterverf fix en meefterlyk behan-
deld, en van etn natuurlyk Chloriet,

hoog IOj, breed 17^ auim.

DOOR DEx\T ZELVEN.

5. Een Bofchgezigt by een Waterval daalen*

de van het hoog gebergten, aan den oever
van deeze bogtige Rhynftioom in 't ver-

fchiet te zien verto-ne zig een meenigte

Krygsvolk ,fchynende daar te Campeeren,
op de voorgrond zitten eenige Soldaaten

met hunne Vrouwen en Kinderen by een

vuur, waar op de Pot gekookt werd, een

Overftcii ziet in 't voorby gaan daar na;

en op de tweede grond vertoont men de

naderende Wagens, Paarden, en het ver-

dere gevolg der Oorlogslieden, alles op
een fixe en uitvoerige wyze in een natuur-

lyke kleur met waterverf gelchilderd
3

hoog 10, breed 17 duim.

C. TROOST.
4. Deeze Teekening behoord onder dje gee-

ftige en boertende onderwerpen , waar in

deeze



van TEE KENINGEN. 6>,

N°. B
deeze groote Meefter boven zyn tvdge-

nooten heeft uitgtmundt, d-zelve fchynt

te vertoonen een gedeelte van de Haar-
lemmer Hout, wnrui een meenigte vjo-

lyke Lieden by 't drinken van de Wyn
zig met de muziek en het ftoeijen met
een jong Land-Tiei^je onder de fchadüw
van 't gebooniten vermaak en ; in 't ver-

fchiet ziet men een Boere Herberg, waar
voor een Gezel febap gezeeten is , dat door
een Bedelaar om een al moes word aans;e-

fprooken , dit alles door ilerk zonlicht

gedaagd . veroorzaakt dat het bruin der
voorgrond de uitdrukking van een war-
men zoomerfche dag, zo eigenaardig aan
het onderwerp der bhgeeftige ftoffasie

verbeeld ; de caraclers werken hier op
onderfcheide wyze, gepaard naar ftand

en de jaaren der Perfoonen, een bejaard

zwaarlyvig Heer, zit met de Roemer in

de hand te flaapen, een ander agter hem
gezeeten houd zyn glas om hoog en Ichynt
te zingen, dat een Boere Kinkel op zyn
vedel fpeelt, een bedaagd Officier naast

hem befchouwd onder 't rooken van 'een

pyp alles met een fpottend gelaad, terwyl
een jong Heer. het Boere Meisje dat de
wynnes in de hand houd op zyn fchoot
tilt, een hond vergast zig intusfehen aan
een opglneeden ham; aan geene zydeziet
men een Zwyn zuipende door een p),as

loopen, tot een gepist zinnebeeld van 't

geen ongereegeld in deeze Ordonantie
waar te neemen is, bW kende dat ook,
zelve verbeeldinge van buirenfpoorige ver-
maaken als zedekundige Leeringen kun-
nen voorgeüeld worden ; alles is hier in

uit-
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uitmuntend van teekening , en ieder irt

fcyn aard bevallig, de zonlichten door 't

geboomteri verooi zaakt een Ipeeling van
flagfchaduwen , en het coloriet is inzon-
derheid natuurlyk aangenaam , zynde in

Waterverf uitvoerig en ftout gefchilderd,

en zo goed als ooit een uit het penceel
van deeze beroemde Meeiter gevloeit is.

hoog 17, breed 24 duim.

JAN van der MEER de jonge, 1705,

5. Twee v Uitmuntende Teekeningen in ge-
/V/| kleurde Sapverven , verbeeldende eert

yC 4-)^1 Zomer en Wintergezicht j In de eené

^ * dryft een Heider zyre Schaapen over een
\^!.^<*^,.betommerde Heuvel, 't welk alles tegen

het bergachtig en boomryk verfchiet, dat

door een fterk Zonlicht gedaagd is , met
kragt van licht en donker uitkomt. Dé
andere vertoond een Dorpgezicht, waarin

eenige Boere Kinderen op het zogenaamde
Vasten-avond Feest zich vcrmaaken j een
verkleede Perfonagie treed daar toe van
een bcneeuwde Heuvel af, en een
Vrouwtje van agteren toetreedende , is

Aanfchouwltcr van de vreugd. In beide

deeze Teekeningen is het Caracterifche

van de Zomer door het Warme ^ en van de
Winter door de koelheid, der kleuren in

alles waargenoomen ; zo dat deeZe twee
Tekeningen onder de besten van deeze
grooten Landlchap en Beeftenfchilder

,

verdienen geplaatst te Worden, hoog 7,
breed 11 £ (kim,

N. 6
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HENDRIK AVERCAMP, ofStomme vanCampert.

6, Van deezé twee fraaye Teekeningën ver-

beeld de eene eertStormbuy op het Water$
waar iri een Man buiten boord Van eert

Viifchers Schuit gevallen, gered word

$

op de voorgrond zit neevens een ftaande

Hond een Heer, wiens Hoed, door dé felle

wind weg waait, en een Vrouw, die agter

hem ftaat, die in dee^e haar ichriken Ver-

baastheid over het gevaar betöonen.
Ver, in het Verfchiet, Vertoonefi zig ee-

riige zylende Vaartuigen, en agter dezelve

verfcheide Dorptoorens, De Lucht fchynt

zeer veiboigen en het Water vol btrwée-

ging. De anderen verbeeld een (til Ri-

viergezieht , waarop by 't fchynen der'

Maan , verfcheide Scheepen en Schuiten!

gezien worden ; in deeze kalmte zyn ee-

nige Visfers en Schuiten, bezig hun Net-
ten op te haaien -, op de voorgrond zieé

men twee anderen, de een zittende én dé
andere ftaande , op de gelukkige Uitflag

Van de vangst wagten ; het verfchiet is

geft( fïeeid met een Dorpgezicht ,• en eert

Schip dat gecalfaterd word , enz. Deezé
twee Teéken ngen zyn zeer fix en nauw-
keuiig met dekverwen geteekend, van dé
beste tyd , èn gaaffte foort van deezé
gioote Meefter, die doof gebooren , alleen

door het zichrbaare van zyn Werk, tot de
Oogen moest fp reeken ; Hccg$%, breed^dmmi

Naar CORNELIS DÜSART.

7. Twee uitvoerige Teekeningën, in* dekver-
ven met kleuren uitvoerig getekend, ver- y k/2.

E bed-
^

sërTf S^-r—r-ff\
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beeldende twee Dorpgezichten. Indeeene
ziet men een Visboer met een Mand op
de Rug en een Ben onder den Arm ^ voor
een Boere School aan den Schoolmeefter
en zyn Vrouw zyn Vis aanbieden. In de
andere vertoond zig een Bcerin met Vis
loopende , voor een Boere Herberg , al-

waar de Hospes en Kind uit het Vengfter
legt, en een rokende Boer de Trap op-
klimt , om in te treeden , terwyl nog
anderen in 't verfchiet gezien worden,
tioog i o£ > breed 9 duim.

van BATTE M.

y /7V ^* ^en f"raay Bosgezicht, waar in op devoor-

'v tv- grond het hooge Geboomte een zagte
V / Waterval belommerd; en in het Zónag-
//cc-mJ/Cc^i^g verfchiet eenig Gebergten beplant,

en van verfcheide Gebouwen voorzien

,

2ich vertoonen j alles zo ryklyk als fraay

geftoffeerd met rustende
,

gcande en an-

dere Reizigers, benevens het Vee dat

zy geleiden. Zynde met dekverwen in

kleuren, natuurlyk, ftout en uitvoerig

geteekend; tioog io£, lieed 16 duim.

PHILIP KONING.
9. Deeze Teekening is een floutc en mee-

fterlyke uitdrukking van de eenvoudge
natuur , zynde een Landfchap van een

hoogte , na beneeden te zien. Vooraan
ziet men in de befchaduwde voorgrond,

vv- eenig Geboomte, nevens Boere Wonin-
geru verdereenige Visfers aan een Water j^ fa—frï'L en ^ een verre a fft and , over het Ge-

boomte, in 't verfehiet, de loop vaneen
bog-
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bogtige Rivier; tusfchen het Geboomte

,

Wyde- en Akkerlanden, het geen op een

bevallige wyze gedaagd , een aangenaam
gezxht uitmaakt. Alles met fapverven in

kleuren, in den a-u'd van Rembrand gete-

kend; hocg 6, breed 9 duim.

PHILIP KONING.
10. Een Landfchap, even gelyk de voorgaan-

de van een hoogte te zien, en in dezelve V ^1 A %

•manier getekent, fchilderagtig van licfrfc, '

en bruin, hoog 54, breed 8 duim, ,

'

A^^/zUrfu

J U L I O C L O V I O.

11. David voor de Ark danfende, in een zin-

nebeeldige rand, zeer uitvoerig op per-

kament met fapverwen, met kleuren ge- V jO
tekend en goud gehoogd: zynde alles vpnc^**.'

fraaye omtrek, en een bevallig Coloriet,

hoog 8, breed 5-5- duim.

WILLEM van MIERIS, 1696.

12. Twee HiftorieeleTe-kêningen, verbeelden-

de de eene Tarqu-in by Lucreiia, en den
anderen de Dood van Cléopatra; op de
uitvoerigite wyze in kleuren, met fap-

verwen op perkament getekend, hoogó^
breed si duim.

J U L I O R O M A N O.

13. Hercules by Omphale, Jeerende fpinnen,
Cupido rust tuslchen hun beiden; als aan-
wyzende het vermoogen der Liefde: deeze
tekening is op bruin papier uitvoerig ge-
tekend en met wit geh-ogt, zynde een
fraaye Ordonnantie, waar in de hartstog-

E 2 ten
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ten en cara-cters naauwkeurig zyn waarge-
nomen, koog 14, breed ió£ duim

JACOB DE WIT.

;,
14. Christus hangende aan het Kruis 5 Maria

A befchouwd met godvruchtige bedaardheid
den geftorven Heyland, Johannes voor

^//7*^ overgebukt beweend zyn Lyden j- en Mag-
dalena omhelst knielende de voet van het

Kruis j in 't graauw eenigzints gekleurd,
meelterlyk op bruin papier getekend, en
met wit gehoogd, hoog 10, breed 10 duim.

A. van EVERDINGEN.

^ {0£"+ I'5- Twee bergagtige Landfchappen j, het eene
met een waterval, en het ander meteen

/fr//Lk°&t'& water, fchynende Gezichten in

Noorwcegen ; geeftig gefloreerd, mee-
fterlyk met fapverwen getekend, en be-
vallig gecoloreerd , koog 6 , breed 9 duim.

DIRK MAAS.

/<5>

16. Twee fiaaye Tekeningen, zeer uitvoerig

met zwart kryt en met fapverwen dun-

y C
y*~~ netjes gekleurd, op Parlement getekend 7

verbeeldende verfcheiden Heeren te Paard,

/t JMoJ

•

verzeld van haare bediendens en Honden y

gereed tot de Jacht, hoog 6£ , breed 10 duim.

H. AVERCAMP, of Stomme van Campen*

11. Deeze uitmuntende Tekening verbeeld een

f Wintergezigt, op de voorgrond {laat een

^ Jw3* J aSer met cer> Snaphaan op Schouder,
wyzende op een Wintervermaak, van

v
' ~

*. Schaatsryders en Arrefieeden op de be-

Os p&i+sH***- • Vl'OO-

/
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vroofen Rivier, alles met fapverwen in
kleuren , in een vafte en flxe omtrek
getekend, hoog 6, breed 7% duim.

J. RUYSDAAL.
18. Een aangenaam Landfchap, de voorgrond

vertoond op een heuvel eenig geboomte

;

en in 't verfchiet ziet men over een zan- ^« 9 O
dige heide op een Kerktooren, alles is -*">•'

op perkament met de pen uitvoerig ge- />
tekend , en hier en daar zagtelyk met '

fapverwen gekleurd; behoorende deeze
onder zo fraaye als zeldzame Tekeninge
van deeze met recht beroemde Meefter,
hoog 7, breed SÏ duim.

P. HOLSTYN.
19. Deeze twee Teekeningen verbeelden Boere

Feeilen ; waarin de Landlieden zig met
danfen, zingen, drinken enz. voor hun \ ^1 ^.
Boerehuizen vrolyk maaken; bevallig van
Ordonnantie, met fapverwen in kleuren
getekend, hoog 7, breed n£ duim.

CORNELIS DUSART1686.

20. Een Galantifeerend Boertie by een Land-
meisje, zy heeft een Kan in de eene,
en een Roemer met Wyn in de andere
hand, nevens haar ftaat een Stoel, waar
op twee wafelen op een Servet leggen,
op perkament met zwart en rood kryt
uitvoerig getekend, en dun met fapverwen
gelageen, hoog 8£, breed 7 duim.

E 3 N.21

t
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/tent*„ch

SI. Twee Stuks, vei beeldende de Galanterie
van twee Monniken by een Viouwsper-
zoon ; zynde op oostind. papier, met ge-

kleurde fapverwen zeer uitvoerig en ftout

getekend, van zyn befte (oort loffeKk ge-

groept en vol hartstochten, hoog 4^, breed

%k duim.

A van EVERDINGEN.'
22. Twee, zynde het eene een Land en het

ander een Watergezicht, gceftig en be-
vallig geftofleerd, en met fpverwen in

kleur getekend, in een rond formaat ^hocg

5£, In eed 52 durn.

van BATTEM.
23. Een Bootnryk Landfchap, waarin een Wa-

terval tusfchen hoog Gebeigten, verders

eenige Harre en Rheèn die op de voorgrond
gtzien worden, de verfcheidenhcid van
het geboomte, en de naiuurlykheid van
het vallend water zyn hier in naaukeurig
waargenoomen , en met watei verwen in

kleuren ftout en uitvoerig getekend, hoog

9, breed 14^ duim.

DOOR DENZELVEN.
S4. Twee Teekeningen op een Blad, in een

rond formaat, zo 't fchynd gevolgt naar

JJ ' £T* ' Halbeen , in zyn beruchte Schilderltukken,

J l bekend onder den naam van deDoodedans,
ïynde beide in kleuren, met waterverwen
ineefterlyk getekend

,

hoog 4$ 5
breed^ duim*

N.25
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DOOR DENZELVEN.

25. Twee op een Blad zynde Gefchiedenisfen

uit de' Heilige Schrift, verbeeldende de .y
eene de aflating der Zaligmaker van 't ^ Vƒ .

Kruis j en d'andere Ruth en Boa^, beide *?/

met waterverwen uitvoerig en ftout ge-
tekend, hoog 5, breed 4 duim

J. M. KOK, naar 't Schildery van IVynands.

26. Een aangenaam Landfchap, op de voor-
grond by een plas onder het hoog ge-
boomte, gelyd een Landman zyn Vee om '1 A q .

te drinken, een Vrouw op een Paart ge- T7

zeten verzeld hem, wat verder verneemi&0jL—j
men een drift Schaapen by hun Herders j""T"V

1-
' Y<rt,alles is uitvoerig met fapverwen in kleu-

getekend

J BRONKHORST.
27. Deeze twee Tekeningen verbeelden een j

welgegroepte Ordonnantie van verfcheide V
n f/

buirenlandfche Vogelen, rustende ineen ft
bevallige Landfchap, opeen Steenbordes, ^
en Takken van het Geboomten, het Ge- v

vogelte , is volgens de vereischte gedaan-
ten en ieders fnelheid, met verfcheiden-

heid van actie , beweegingen en harts-

togten verbeeld ; zynde alles flout en
tevens uitvoerig met waterverf op Perka-
ment gefchilderd \ hoog ió§ , kned xl^awm.

A. RADEMAKER.
58. Twee Landfchappen , 't eene verbeeld de ,

Poort eener Stadt van buiten, en de an- J ^j ^|

»

der een Gezicht op den Rhynftroom, %
E 4 W
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ryklyk met verfchiliende ftofFagie geftof-

feerd , en met kleinen in waterverf uit-

voerig geteekendj hoog 7 , breed u duim.

PIETER van BLOMMEN.
29. Twee ftuks, verbeeldende Campementen en

een Stads Gezicht in 't verfchiet ; dezel-

ven zyn vol gewoel , en volgens de ei-

genfchappen daar by behoovende , ver-

beeld; men ziet er Veld overfte Soldaa*
ten, Paarden, Tenten, en alles wat den
Kryg verzeld. Deeze Teekeningen zyn
in Olyverven op Paneel meefterlyk en
met (maak geleek end ; hoog 14 , breed

I9i duim.

PHILIP KONING.
30. Een Landfchap , verbeeldende natuurlyk

de Zonne ondergang of Avond, met iap-

verwen in kleuren geteekendj hoog 5£ 2

breed "% duim.

COR'NKLIS TROOST.
51. Eeq Studie Tekening van een oud Man

met een zwarte Baard , meefterlyk met
crajon en kleuren geteekend , koog 9

,

breed 8 duim..

J. M. KOK, naar K. du JARDYN.
32. Een bevallig Landfchap, waar in op de

voorgrond een Tekenaar zit te fchetfen

aan de Oever van een Rivier, waar door
drie Qsfen heen waaden om te drinken;
aan de overkant ryd een Koets met vier

Paaiden tegen een hoogten op \ en in 't

verfchiet ziet men een Kalteel pp het

Ge*
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Gebergte leggen ; alles is door een aan-

genaam Zonlich? befcheenen, en maakt
een treffend licht en donker. In deeze
Teekening heeft den Naarvolger , het

Caracter van 't origineel zo riaby getrof-

fen, als men, volgens zyn vermoogens,
in fapverven met kleuren, ooit verwag-
ten kan j koog 7^ , breed 7$ duim*

A. RADEMAKER.
33. Deeze Teekening verbeeld een Antiecq

prachtig Gebouw, het zelve fchynt een
Tempel , waar toe veelerley Menfchen,
Mannen , Vrouwen en Kinderen , zich

vervoegd hebben ; allen zyn zy deftig

in ftandhouding en gewaad, en meefterlyk

in fapverwen met kleuren geteekend;

boogie, breed 10% duim.

W. V I T R I N G A 1702,

34. Twee fluks, een Wintertje met Schaatfe-

ryders, en een Riviergezicht met vee-

lerly Vaartuigen, met kleuren in fapvei>

ven geteekend, hoog 5^, breed 2% duim.

/

ft.

JACOB van deh ULFT 1689.

35. Twee ftuks rond formaat op een Blad

,

zynde de afbeelding van Oofterlingen in

hun Gewaad , met fapverwen in kleuren
geteekend, hoog 4^, breed 4^ duim.

36. Twee dito pp een B^d, zynde Visfers,

als boven geteekend j hoog en breed als

vooreu.

w-

ES N.37
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G. LYGEBEN.
37. Twee fluks , zynde Landbatailjes , vol

gewoel en hartstochten , natuurlyk ver-

beeld
., in fapverven met kleuren getee-

kend; hoog 8£, breed 13^ duim.

38. Twee op een Blad in 't ovaal , zynde het
Pourtret van een Heer en Dame, uitvoe-

rig in waterverf geteekend, hoog 23 , breed

2£ duim.

D. RUCTRUS.
39. Twee opeen Blad, in rond formaat , zynde

Pourtretten , naar Holbeen, uitvoerig met
kleuren in waterverf geteekend ', hoog 3 ,

breed 3 duim.

WILLEM van MIERIS.

40 Twee (tuks op Pergament , zeer uitvoerig

in fapverven met kleuren geteekend, ver-

beeldende de Hiftorie tusfchen Jofeph en
de Vrouw van Putifar ; en een andere
fchriftuudyke Gefchiedenis j koog 65,
breed 5^ duim

A. RADEMAKER.
41. Twee Rhyngezichten , ryklyk geftoffeerd

met Menfchen, Vaartuigen, enz. Zeer
uitvoerig met waterverf in kleuren ge-

teekend ; hoog 7, breed 11 duim.

van BATTE M.

42. De Offerhanden van Ifigénia, een ryke en
bevallige Ordonnantie , waarin de onder-

fchei-
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van TEEKEN INGE N. 7*
N°. B

fcheiden hartstochten en bedryven zyn
uitgedrukt, in 't graauw met waterverf
uitvoerig en fix geteekend, hoog 9^ , heed
13* duim.

43. 't Bezoek der Wyzen uit het Oofien by
het Kind Jezus , in de manier van de voor-

gaande geteekend , in een boogsgewys ? (J
tormaat van boven , hoog en hrecdah vooren.

G de LAIRESSE ofin zyn Manier.

44. De Hiftorie van Pygmalion, een zeer ryke
Ordonnantie , zynde kragtig van licht,

donker en coloriet, in fapverven meefter-

lyk geteekend.

45 De Val van Phaéton , geteekend als de
voorgaande.

46. 't Verdrinken van Pharao in r*e roode Zee,
geteekend als de voorgaande.

47. De Plysterplaats , zo 't fchynt van een
Rus Keizer, mooglyk Petrus de Grootej
geteekend als de voorgaande.

A. HOÜBRAKEN.
48. Twee ftuks op een Blad, zynde galante

Onderwerpen voor Tabatieres , met kleu-

ren in fapverven uitvoerig geteekend.

J. van TOORENVLIED.
49. Drie Kopjes op een B^d , met rood en

zwart Krytj uitvoerig getekend op Per-

garnent.

N.50
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N°. B

J. van KAL.
50. Een zeer uitgebreid Gezicht van de Stad

Romen en al deszelfs Gebouwen , met
de teederfte naauwkeurigheid naar 't lee-

ven, met de pen, en in fapverwen met
kleuren , geteekend.

51. 't Gezicht op het "Rondeel van de Munt-
fluis te Amfterdam te zien, geteekend
met kleuren als boven.

tl.
't Gezicht van de Blauwbrug op deBrou-
wery de Roskam, en verdere Huizenen
Gebouwen van de Binnen Amftel j gete-

kend als de voorgaande

A. RADEMAKER.
53. Twee ftuks op een Blad , arkadifche Land-

fchappen, geftoffeerd met veifcheide An-
tieke Gebouwen en Peizoonen, zeer uit-

voerig met kleuren in waterverf j hoog
6i, breed 9 duim.

54. Twee dito op een Blad , geftoffeerd en
geteekend als de voorgaande.

STEFANUS-
55. 't Gezicht van een brandende Stadt , met

de Pen omgetrokken en met fapverven
gekleurd j hoog 5£, breed %% dnim.

GER. de LAIRESSE of in zyn manier.

|g6. Twee fluks , zynde den eene de Hiftorie

van de Sabynfe Maagdenroof , en den
anderen Paris oordeel. De Ordonnantie
is bevallig, het licht en donker treffende,

en de kleuren kragtig.

N.5?
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57-

van TEEKENINGEN. 77
B

Twee fluks
, getekend in dezelve manier

als vooren, verbeeldende de eeneMaicus
Curtius j en den anderen de fchaking van
Proferpina.

A. RADEMAKER.
58. Twee ftuks op een Blad, beiden gezichten

te Amfterdam , 't eene van de Keizers- J Q.
gragt , en de andere van de Heeregragt

,

by oe Vyzelftraat j met waterverven zeer
uitvoerig in kleuren geteekend j hoog 6 t

breed 10 duim.

J. van KAL.
59. Deeze Teeken ing verbeeld een ruim ge-

zicht langs de Buitenkant naar de Kalk-
inarkt, langs de Landsmagazyn en Koop-
vaardyfcheepen , van de Kattenburgerbrug
te zien. Uitvoerig met de pen geteekend
en met fapverven gekleurd.

60. 't Gezicht van een groote Stadt , over de
Gebouwen en Binnenwater* van een hoog-
ten te zien

,
geteekend als de voor-

gaande.

61. Twee op een Blad, vertoonende de gezich-
ten van een Lusthof, van wederzyde over
de Fonteinen en Vyvers te zien, als de
voorgaande geteekend.

62. Twee op een Blad, zynde 't eene een Ge-
zicht buiten en 't anderen binnen Romen,
voorzien met grootfche en prachtige Tem-
pels en Gebouwen, zeer naauwkeurig ge-

tekend, gelyk de voorgaande.

N.63

A

'n

!
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63. Twee op een "Blad, mede Gezichten binnen

en buiten Romen, en getekend als de
voorgaande.

64. Twee op een Blad, Gezichten buiten R.o-

men, en getekend als de voorgaande.

65. Twee op een Blad, Gezichten buiten Ro-
men, en getekend als de voorgaande.

66. Twee op een Blad, Gezichten van voor-
naame Bruggen over den Tiber binnen
Romen

;
getekend als de voorgaande.

67. Twee Stuk?;, in rond formaat, verbeel-

dende Gezichten op een Sadt en Akker-
landen, getekend als de voorgaande.

68. Twee Stuks, in rond formaat, Stads Ge-
zichten, de eene verbeeld Clecf, gete-

kend als de voorgaande.

69. Een Landfchap met een Prachtig Gebouw,
in dezelve manier met fapverwen in kleu-

ren getekend

-JAN van HUIZÜM, of in zyn Manier.

70. Een fraay gekleurde Vogel, zittende op
een Tak en verfpreidende zyn Vlerken,

I

als gereed om 'er af te vliegen: vol vuur

JJ en leeven, zynde meefterlyk getekend,
en natuurlyk gekleurd, met fapverWen.

71. Twee op een Blad , een vliegende en
een doode Vogel, door dezelve, als de

V voorgaande getekend en gekleurd.

N72

\



van TEEKENINGEN.
N c

79
B

72. Ëen Oost Indifche Vogel, zittende op een
Tak, dezelve is volgens zyn gekleurde
vederen zeer natuurlyk met fapverwen
getekend.

J. H BRONKHORST.

73. Twee (tuks op een Blad, met diverfe Vo-
gels, Pluimgedierten en Vlinders, zeer
uitvoerig met waterverf in kleuren gete-

kend.

JAN van HUIZUM of in zyn Manier.

74. Twee op een Blad, met vliegende Vogels,
vol vuur en leven, op een lloute wyze
in fapverwen getekend, en een weinig
gekleurd.

GRIMEK 1566.

75. Een Landfchap, fchynende een Gezicht
ƒ

buiten een Stadt, ziende op deszelfs Wal-
len en Gebouwen, met de pen en gekleur-*

de fapverwen getekend.

* * *
*

*

Konst-
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So CATALOGUS
Konstboek C.

Ben gefchUpadde franfe band* met goude ftempels , zwem**

iü groot papier , goud op fncede , waar in gfphast zjn
. verjeheïde gecouleurde Teekeningen , ah aoor

ADRIAAN van OSTADE 1674.

1. Men ziet in deèze overheerlyke Tekening,
het gewoel van een Dorp-Kermis; voor
een bo^re Herberg zitten, op de voor-

grond door een fterk zonlicht befcheencn
,

vy f Boeren aan een Drinkbank of Tafel j

vooraan vertoond zig een op een Stoel

gezeten met e^n Kan in de linker- en

y ÜCO' een Glas met bier gevuld in de regter-

J/ hand, hy fchynt tegen s een anderen, op

clc^- een bank op de voorgrond zittende en van
ügteren gezien wordende te fpreeken en
op zyn gezondheid te willen drinken

;

wat verder , zit nevens hem een Speel-

man , blazende op de Fluit, tegens hem
over een zingende , en daar naast een
andere, die zo 't icheind biandewyn met
fuiker lepeld, terwyl de Waard met de
kan onder de linker arm op een bevel
der Kermisklanten wagtj ter linkerzyde
verneemd men in de fchaduw, een Hond
we'k voor de deur van de herberg zyn
kunst van opzitten op het bevel van Boe-
re Kinderen verrigt; de Hospes over zyn
deur gelecgen en een Huisman daar voor
zittende, zynde Aanfchouwers van dit

vermaak, en nevens deeze Boerewooning
onder de fchaduw van een Pannedak en
hoog Geboomte , gaat een Trap naar

een Bordes of Stoep > waar tegen een
Schot

7*-^-».



van TEE KENINGEN. 81

N°. C
Schot van home Planken, (laat en op de-

zelven leund een Boer op beide zyn ar-

men , fpreekende met een ander op de
beneeden grond, voor hem (taande ; Zy-
delings naar de rechterhand, vertoond in

het fombere zig een Gezelfchap vanHuis-
Jieden, twee derzelve fpeelen , op een
Dambord, en vertooncn de verfchillende

pasfien op hun gelaad ; een neemd het

beloop van 't Spel aandachtig waar, een-

ander zit daar onveifchillig by te roo-

ken, en een kleine Jongen luifterd naar

liet gefprek , terwyl een Boer zig van
zyn water , tegen een Slypiteen die by
een plas ftaat ontlast. Agrerwaarts ziet

men verder een Boom, tegen het zonlicht

uitkomende, waar onder een Loots met
Pannen overdekt , in welke zig veele

Lmdüeden vrolyk maaken ; en in 't ver-

Ichiet een Schutting met den ingang van
de EJerberg, en het verwelkoomen van
verfcheide Kermisgasten-, verder een Dorp-
Tooren. Deeze Teekening is van een
n.auwkeurige omtrek , de gebaarden en
hart.stogten zyn daar in , naar ftand en
jaaren, natuurlyk in ieder Perzoon onder-
fcheidelyk uitgedrukt ; het weelig Ge-
boomte heeft zyn verfchillende kleur, de
dag en fchaduw doen een treffende wer-
king ; kortom , deeze uitmuntende Teeke-
ning met de pen zeer uitvoerig en kragtig
geteekend , en met fapvei ven dunnetjes
gekleurd, behoord onder de eerfteClasIe
van die, welke deeze groote Meefter ver-

vaardigt heeft 3 hoog'è^ breed ii\ duim.

F JS°. 2



82 CATALOGUS
N°. CvanBATTEM.
j. Deeze zo plaifante als ryk geftoffeerde Or-

donnantie van omtrent soFiguuren verbeeld

een Kwakzalver , (taande op zyn Theater,
geplaast in een Boere-Dorp, hy is ge-
kleed in een ryk verflercie Toga, en bied

zyn Medicynen in menigten aan, terwyl
Hansworst (laat te danfen, nevens een

uAap (\ie in een Rokje gekleed met een
^JeuoiicnHoed op, gvimasfen maakt; daar agter

ziet men een Tafel met een tapyt gedekt,
waarby een welopgekleedc Dame zit, en
op eenGuitar fpeeld, naar binnen tusfchen
een Gordyn dat van een jonge opgefchoo-
ven word; ziet ir en een andere Juffrouw,
beneevens een oud Man weike Urinaalen
in een bieze Mandje ter befchouwing
voor de Meester fchynt aan te dragen; de
Tent is van buiten behangen , met geze-
gelde brieven van voorfchryving, getuig-

fchriften , en een Schildery van een operatie

enz. , voor de zelven ftaan de Aanfchou-
wers en Verwonderaars , zo te paard als

te voet , van allerlei fexe en rang,
en kleeding; op de voorgrond word een
jong paar cierlyk uitgedost ge'uk ge-
wenscht door een aanzienlyk Heer, die

haar beide daar als by geval fchynd te

ontmoeten , voor aan op de regterhand by
een oude muur onder een Wyngaard ziet

men een hoop gemeene Kaerels een ke-
tel op 't vuur zetten, en zydeling twee
Vrouwen, met kool, wortelen, Rapen,
enz. te koop zitten ; alles komt uit tegen
het in foort verfchillend Geboomten, en
reelerly Gebouwen , benevens een Kerk-

Too-



van TEE KENINGEN. 83
N°. C

Tooren en agterwaarts komt een boere
Wagen met drie perfoonen en 2 paar-

den aanryden, ter'wyl andere zydelings

zig zamen koppelen in troepen j de le-

vendigheid der zo natuurlyke als verfchil-

lende verbeelden beweegingen, zyn met
alle waarheid volgens ieder caracter, jaa-

ren en ftaat uitgedrukt , zo ook de by-
zondere harstogten naar 't geen ieder be-

fchouwd, bejegend of aan doed; 't zonne-
licht, valt van de linkerhand zydelings

in, en veroorzaakt fraaye fchilderagtige

fchaduwe en flagfchaduwe , het welk
een treffend licht en donker voorbrengt.

Deeze zeer uitvoerige Teekening is met
gedekte verwen ftout, fix en cgter nau-
keurig geteekend op papier, en 20 krag-

tig als of dezelve in olyverf gefchilderd

wasj waardig om in een der beste Kabi-
netten als een cieraad van kunst te pron-
ken 3 hoog 11 , breed 165- duim.

DOOR DENZELVEtf.
J

3 Een Landfchap waar in tusfchen het Ge-
bergten van boven een aangenaam Wa^^^
teival nederftort; op de voorgrond ziet //,„„jl,it
men verlcneiden Harten en Rheen

,

v en
in 't verfchiet een bogtige Riviei gezicht,

dezelve is een van die uitvoerige en be-

vallige Teekeningen, met kleur en dek-
verven waar in deeze groote Meester in-

zonderheid heeft uitgemunt, en in qua-
lityd en behandeling, niet minder dan de
voorgaande j hoog 10, breed 14 duim.

Fa N. 4



84 CATALOGUS
N°. C

J.
VAN DER MEER DE JONGE, I705.

4. Twee ArcadifcheLandfchappen ,zeerfraay
geftofieerd, in de eene word op een groe-

ne heuvel onder het welig geboomte, een
Herderin door een Heider geliefkoost,
terwyl hun Hond de wagt houd en haare
Schaapen in het gras rusten en wyden ;

In de andere ziet men in een dal eenige
>

„ , Z* Tongeüngen aan den Oever van een hel-

deren Beek zich ontkleeden, om haar te

vermaaken met in dezelve te baaden ; over
een groen veld ziet men verder heen een
hoog bofch

,
grazende Schaapen , en de fty-

le Oevers eener bogtige Rivier. De waar-
neeming van een aangenaam zonnelicht
geeft aan beide deeze Tekeningen een be-

valligheid van kleur, die zeer eigenaardig

is aan de Tekeningen door deeze Meefter;

welke met fapverwen op de uitvoerigfte

wyze vervaardigt zyn , hoog 75, breed

ll£ duim

ALD. van EVERDINGEN.
5. Twee Bergagtige Noordfche Landfchap-

pen, in een rond formaat, waarin van
/ f een hoogte naar de laagte, gezien word,
'/vO.' beide geeftig geftorfeerd j en met fapver-

wen in kleuren getekend, hoog 5, breed

5 duim.

J. BRONKHORST
6. Deeze konftige Tekening met waterverf

n dunnetjes en uitvoerig getekend, verbeeld
u * een Landfchap, waarin op de voorgrond

G-ff . over een wyd water gezien word, geftof-

/z<»#flwik feerd met gevogelte van verfcheide foort 5

hoog 6, breed 9 duim.

N. 7

7-

v<^r-
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van TE E KENINGEN. 85
N°. C

WILLEM van MIERIS 1691 en 1692.

7. Twee Hiftoriën uit de gewyde Gefchiede-

nisfen , de eene verbeeldende 't uitgelyde ^
van Abraham aan Hagar en Ismaël, en . .w.

den anderen Beiféba, daar zy de brief-^ 'H 7

'

ontfangt, tenvyl David haar houding op /V-^/^
een hooge Tooren van verre waarneemt;
beide deeze Tekeningen zyn zeer gloeyend
en kragtig, in fapverwen met kleuren,
op perkament zo uitvoerig als in minia-

tuur getekend, volgens de fïyl of wel
manier van die Meefter, hoog 5^, breed

4ip duim.

WILLEM VITRINGA;
8. Twee Stuks, een (til en woelend Water-

gezicht, waarin verfcheide zylende Schee-
1

penen geioeyde Schuyten gezien woi den; j j
in 't verfchiet verneemd men in de eene /.

een Kafteel ; en in de anderen een Dorp- ^/^.^j
zicht, de helderheid en fpiegeling in het /^PJ '

water in de eene; en de kabbeling der/

golven in het anderen; is ten uiterfte na-

tuurlyk en bevallig, het maakfel en de
houding der vaai tuigen by het zylen

is wel waargenoomen, en alles is ver-

wonderlyk fraay uitgedrukt en getekend
in fapverwen met kleuren, hoog 5^, breed

7 5 duim.

A. van B R S S E M.

9. Deeze uitmuntende fraaye Tekening, be-

hoord tot die foort waarin met weinig, ~

en wel geplaafte meeiterlyke trekken op ' * y n/fl t

het voorbeeld van de groote Rembrand van

Rhyii) het waare fchoon der natuur woi&^T^J7

F 3 C^f/ CCóJy^

r X^^^rrffiM-'



U CATALOGUS
N°. C

uitgedrukt: Dezelve verbeeld een ruim
urzicht aan een Zeeftrand; op een ver-

heevcn gedeelten van den Oever ftaat een
Heer en Dame; en wat lager zit een an-

dere tegen de voorgrond, om over het
Stiand tot op den gezicht einder, de Zee
en de Scheepen daar op zylende te be-

fchouwen , aan 't Strand en de Laagte
verneemd men een Visfchers Pinkje, en
cenige Lieden die zig daarna toe be-

geeven, aan de rechterhand ziet men een
Visfcher dragende een mand, de duinen
nevens zyn hond opklimmen, en verder
eenige huizen op de hoogten, de helder-

heid, het Ca raeten ft ike van een wyd uit»

geftrekt Stiand valt ons in deeze afbeel-
ding, gelyk in de natuur, dadelyk in 't

Oog, en veroorzaakt eene opruiming en
luchtigheid in onze geest, welk by ieder

die ooit op zyne gcfteltenis, in zulk een
gelegenheid agt gaf , zal erinneid worden,
de houding ètr perfoonen , de kleur, het
licht en de fchaduwe alles werkt hier te

faamen , om was het mooglyk de natuur
als in eer) fpiegel te doen zien. Alles is met
fapvetf in kleuren getekend, en een der
Mec-fterftukken van deeze groote Schilder,

hoog 5$, bteed 8 duim

H. AVERCAMP, bygenaamd «SYrtwmr vanCampen.

JyJ^ 10 Een Gezicht langs den Rhyn, tegen het

C-
„ i. hoog Gebergt , waar op de geplante Wyn-
f/l*7h/ke //t^ *1 » Kafteelen en andere Gebouwen ge-

zien worden Op de voorgrond (laat een
Ryziger by z^n beladen Paard, die door
een zittend Man de weg word beduid:

be-



van TEEK ENIN GEN. P7
Ne C

benedenwaarts op de vlakte en langs den
Oever, ziet men een Uithoek met een
ronde Tooren , verfcheide Perfoonen , en
eenige Vaartuigen op de Stroom, verders
een Stadt met zyn Toorens en Gebouwen.
hoog 5 , breed ~£ duim.

JACOB van der ULFT 1687.

11. Twee fluks op een "Blad, verbeeldende ie- / //
der een Man in Oofterfche Kleeding, met
fapvenven in kleuren getekend, hoog 4,
breed 4 duim.

11

A. RADEMAKER.
Twee Arcadifche Landfchappen , waarin J *J/
verfcheide prachtigeGraftombes-Obelisque fQÓ ''4

Urne, en giootfche Gebouwen gezien ^
worden ; bevallig geftofleerd , en met kleu- tfa^fifinlL^
ren in waterverf uitvoerig getekend, hoog'

6f , breed 1 of duim.

DOOR DENZELVEN.

13 Twee fluks op een Blad, verbeeldende / //
Arcadifche Landfchappen, met een Graf- t //, /o
tombe, pracht 'ge Fonfyn, en fraay beeld- *U
werk geftoffeerdj getekend in waterverf /fl/,,/^^,
met kleur, hoog 4^, breed 3& duim

14 Twee fluks op een Blad Arkadifche Land- /a) /^ 1/

ichappen , als boven. V jL * ^
G. LYGEBEN. JBM"T

15. Twee Batailjes te Paard, dezelven zyn vol //
vuur en hartstogten, met fapverwen mee- J ,. /,
fterlyk in kleuren getekend , hoog 8 , rJJ >

»

'

treed némn.-
N.16/**^
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CATALOGUS
Z.

^ t' *& Het Gevecht van Jofua, in 't blasuw uit-

voerig op perkament gefchilderd, met
v witj en hier en daar met goud gehoogd,

hoog 65, breed II duim

1

i

ytvUi}*

1 / 7.

P. WITHOOS.
17. Twee op een Blad, den eene een zwem-

mende, en de ander een op Land (taande

Vogel , fiaay geklemd , met iapverwen
getekend.

18. Twee dito op een Blad, met Vogels op
Land {taande, getekend als boven.

19. Twee dito op een Blad , met dito als boven.

20. Twee dito op een Blad, geteekend als boven.

^/V~£ r.i\ ai. Twee dito op een Blad, geteekend als boven.

22. Twee op een Blad, zynde Vogels-, zit-

tende op een Tak vaneen Boom, getee-

kend als boven.

23. Twee op een Blad, met zwemmende Een-
den

,
geteekend als boven-

24. Twee op een Blad, met op Land (taande

Eenden
,
geteekend als boven.

J. C H E N O N.

25. Twee uitvoerige Studiën , met fapverven op
VPergament geteekendeVlinders, een Sprink-

haan, Slak, Torren, een Vis enz , onder
ftaat 7. Chenon ad Vivum Stnigaglia halm.

N26



van TEE KENINGEN.
N°.

89
C

P HOLSTEYN.
A26. Twee op een Blad, met een (taande en

leggende Tyger, zeer uitvoerig met kleu-

ren en fapverven geteekend.

27. Twee op een Blad, met vreemde gevlakte

uitlandfche Dieren, geteekend als de voor-

gaande.

2S. Twee op een Blad, met twee Beeren, ge-
teekend als de voorgaande. y

29. Twee op een Blad, de eene met een geels \

Leeuw
,
gehoogt met Goud, en de andere

met een Hart
,

geteekend als de voor-
gaande.

30. Twee op een Blad , met twee vreemde
foort van Apen

,
geteekend als de voor-

gaande.

31. Twee op een Blad, met twee vreemde
foort van Apen

,
geteekend als de voor-

gaande.

P. WITHOOS.

4

32. Twee op een Blad , verbeeldende een )

zwemmenden , en een op Land (taande

Eend, geteekend met fapverven inkleuren.

33. Twee op een Blad, verbeeldende als bo-«

ven, en geteekend als de voorgaande.

34. Twee op een Blad , met vliegende Vogels,
geteekend als de voorgaande.

F5 N.
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N°. C

J. van CAL.
Hoog 4$, breed 4^ duim, rond formaat.

35. Twee ftuks op een Blad, verbeeldende
binnengezichte van Ruïne te Roomen

,

zeer uitvoerig en bevallig van licht en
donker met fapverven, in de manier van

J'. van der Ulft , in kleuren geteekend.

36. Twee op een Blad, gezichten buiten Ro-
men, in dezelve manier als de voorgaande
geteekend.

37. Twee op een Blad, gezichten van Tempels
buiten Romen , in dezelve manier als de
voorgaande geteekend.

[38. Twee op een Blad, gezichten van Ruïne
van Tempels buiten Romen , in dezelve
manier als de voorgaande geteekend.

39. Twee op een Blad, gezichten binnen de
Stad Romen , in dezelve manier als de
voorgaande geteekend.

40. Twee op een Blad
, gezichten binnen de

Stad Romen , 'm dezelve manier als de
voorgaande geteekend.

41. Twee op een Blad , zynde de Zeegenboog
van Titus, en de Tempel van Janus, in de-

zelve manier als de voorgaande geteekend.

42. Twee op een Blad, zynde gezichten buiten

de Stad Romen , in dezelve manier als

de voorgaande geteekend

43. Twee op een Blad, zynde Ruïne buiten

Romen , in dezelve manier als de voor-

gaande geteekend.

N.44
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44. Twee op een Blad , zynde 't Graf van
Augustus, en de Tooren van Mecella, in

dezelve manier als de voorgaande geteeken
"

45. Twee op een Blad , zyn de Ruïne buited
Romen , in dezelve manier als de voor
gaande geteekend.

46. Twee op een Blad , zynde gezichten bin-,

nen de St. Pieters Kerk te Romen, in de-\ 1JQ*
zelve manier als de voorgaande geteekend

|

P. HOLSTYN. (/

y&-/%

Hoog 5 , breed 3fr duim.

47. Twee op een Blad, verbeeldende de ge-
fchapen Zon , Maan en Sterren , met wa-
terverf uitvoerig in kleuren geteekend.

48. Twee op een Blad, verbeeldende 't gefcha-

penen
,

gedierten en vogels
,

geteekend
als boven.

49 Twee op een Blad , verbeeldende de ge-
lchapen Mensen , en Adam en Eva onder
de verboden Boom

,
geteekend als boven.

50. Twee op een Blad , verbeeldende daar /

Adam en Eva uit het Paradys gedrecven
\

word , en daar Kaïn zyn Broeder dood
\

flaat
,
geteekend als boven.

51. Een, verbeeldende Adam met den Spade
in de hand , en Eva met haar eerstgebo
ren Kind

,
geteekend als boven.

N.52

*
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T van CAL.
Hoog io, breed \0 duim, rondformaat.

\ 52. Twee ftuks gezichten binnen Romen, zeer

uitvoerig in fapverven met kleuren ge-

teekend.

53. Twee ftuks gezichten binnen Romen, zeer

\^ uitvoerig geteekend als boven.

54. Twee ftuks ,'t gezicht van een italiaanfche

Stad, en van een Fort uit de Zee te zien,

geteekend als boven.

55 Twee ftuks, een italiaanfche Zeehaven en
een Stadt over 't Land te zien

,
geteekend

als boven.

1 56. Twee ftuks, Steeden van de waterzyde te

j . zien, geteekend ais boven.

ft 2.
1 57. Een gezicht te Genua, geteekend als boven.

L'A D M I R A L.

a 58. EenDame, ontkleed op haar prachtig Rust-
^ bed liggende, zeer uitvoerig met kleuren
^ * op papier in miniatuur geteekend ; hoog

5£, breed 7 duim.

A. Vaterlo.
C? /li,S9' Twee ftuks, de Molen by Hilverfum met
•> de Dorptooren in 't verfchiet, en een ge-

zicht van de Heide op dezelve Tooien,
/' zeerfraay met de pen geteekend, en dun-

netjes met fapverven gekleurd j koog 3£

,

breed 5% duim.

N.60
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N°. CPAULO — BRIL.
60. Twee fluks bergachtige gezichten, aardig

y
geftoffeerd, uitvoerig en flout met de pen ^1 i
geteekend en met roet gelchaduwdj hoog

8, breed ic£ duim.

G. ZADELAAR.
/

6ï. Venus in de Avmen van Mars , terwyl
Cupido met zyn Wapens fpeeltj op een } I *

bruine grond geteekend en met wit ge-

hoogt; hoog 12, breed 8£ duim,

GEESKEN TER BORCH, 1658.

62. Een Arrefleede , daar in een Heer en Da-
mes gezeeten is, prachtig na die tyd ge- ~
kleed, iydende op 't Ys , waarop een *

J,
Heer en Dames nevens een Hond , ver-

ders eenige Lieden op fchaatfen , en in 't

verfchiet een Stadt gezien word. Zeer na-

tuurlyk en bevallig in fapverven met
kleuren uitvoerig geteekend ; hoog 74 ,

breed 12 duim.

— TEMPEEST.
63 Twee fluks, verbeeldende Romynfche Ba- I rt

/

tailjes, uitvoerig met de pen geteekend f V
en met oostind. Inkt en Roet gefchaduwd ;

hoog 55, breed 6 duim.

P. P. RU B BE NS, of in zyn manier.

Hoog 8^ , breed 9^ duim.

64. Het binnengezicht van een Stal, waar in

twee Paaiden voor de Ruif flaan , en twee
Knegts die ze voeren , meefterlyk met
zwart en rood kryt geteekend.

N.6s

//•i
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65.

v.

J.

\J0^

CATALOGUS
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Een wilde Zwynejacht, ryk geftoffeerd,

met oostind. Int geteekend.

A. T J E R K S, 1763.

66. Een zogenaamde Bedrieger, verbeeldende
Prenten, en een Schryfpen, op eennieuw
gefchaafde vuurenhoute Plank; met veel

moeiten zeer curieus geteekend.

Konstboek D.

Een gefchïlpadde Franfchc Band, met goude Jiempels ,

%Waar en groot papier , goud op fneede , waar in ge-

plaast zyn verfchcide gekleurde Teekemngcn»

v a n B A T T E M.

Een Lommeragtig Boschgezicht, waar in

op de voorgrond onder het loof der Boe-
men een deftig Gezelfchap, van Mannen
en Vrouwen, zig vermaaken met de mu-
ziek, en een aangenaam onderhoud; op-
een tapyt op de voorgrond gefpreid, zit

een Heer fpeelende op eenGuitar, nevens
een Dame en een zittende Hond; een
ander Heer is bezig zyn Dame te liefkoo-
fen, en zydelings nadeid een ander paar

zynde een Heer en Dame, welke te za-

men fchynen te fpreeken, terwyl andere

onder de fchaduw van een tusfehen het

Geboomte gehegt kleed, in defomberheid
rusten : agterwaarts ter zyde vertoond
zig tusfehen het gebergte een aangenaa-

me Waterval; en daar over een Brug
overwelk 2 Landlieden hun Vee dryven;
in 't verfchiet ziet men een oud Kasteel

cp het hoogde der Bergen, welke ryklyk

met h%og en laag Geboomte beplant zyn ;

ver*

e h
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verders is alles ryklyk geftofFeerd en van
een aangenaam zonlicht gedaagt, hetwelk
groote en breede flagfchaduwe uitleverd

en een bevallig licht en donker veroor-
zaakt; deeze Teekening is zeer uitvoe-

rig in waterverf met kleuren geteekend,
en behoord onder de fraayfte in dit Ca-
binet; hoog 9^, breed 15^ duim.

DOOR. DENZELVEN.
2. Het gezicht van een Woud, vol zwaar /*

Geboomten en tusfchen welke het zonlicht in /
op de bevalligfte wyze fchittert, het zelve i/v^
is geftofFeerd met Harten, Rheën en an- .*—*,
der Wild, zommige zyn bezig uit een ,L

koele Waterval in 't midden van 't "BoschN-^ ' ^c?71/u

in de fchaduw te drinken ; in het ver-

ligte verfchiet ziet men nog verfcheide

anderen, nevens een weclig boomgewas,
deeze bekoorlyke Teekening is zeer tref-

fende en uitvoerig behardeld in water-

verf met kleuren, gelyk de voorgaande
;

hoog 9^, breed *3| duim.

J. van der MEER. df. Jonge, 1705.

Twee fluks verbeeldende een Zomer tn
een Winter Landgezicht; in de eene
zit by den Oever van een heldere Beek,
een Herder met zyn Vrouw en Kinderen
op een groene Heuvel, by zyn rusten-

de en grazende Schaapen, hy fchynt te-

gen een Vrouw die voor hen ftaat te >

fpreeken ; en een Jonge, met zyn herder

ftaf, en Hond ofBefchutter naderd hem;
alles is op de aangenaamfte wyze ver-

licht, en bevallig van kleur, de andere
tot
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tot een weerga is een Wintergezicht, waar
in g Landlieden het omgehouwen Ge-
boomte in de fneeuw gevallen kappen en
verwerken, en een Man, Vrouw en Jon-
gen niet ver van een Boereftulp (taande,
befchouwe het Werk ; in het verfchiet
ziet mtn de befneeuwde Velde en een
Kerk -Tooien, en gelyk in de Zomer de
warmte in de kieur zeer natuurlyk is

waargenomen, is in de Winter op gelyke
wyze de koude uitgedrukt; byde deezc
fraaye Teekeningen zyn in fapverven met

4* >
kleuren uitvoerig gcteekend; hoo^

Ireed 1 1 duim.

HEND. AVERCAMP.
4 Deeze fraai je Teekening verbeeld het Win-

tervermaak van op Schaatfen en in Arre-
fleecie te ryden , wandelen , of in een
ysfchuit door de wind te dry ven , enz.,

in 't verfchiet ziet men naar gewoonte
van deeze Meefter een Ga'g , en een Dorp -

tooren, alles is zeer naauwkeurig uitge-

voerd, de kleeding volgens de rang der

Perzoonen, en fexe wel waargenoomen,
de koude is door de lucht en in het colo-

riet zeer natuurlyk uitgedrukt, en alles

op het fraaifte in fapverven met kleuren

dunnetjes geteekend ; hoog 6, breed 1 duim.

WILLEM VITRINGA, 1703.

5. Twee (tuks, 't eene een (lil, en het ander

een woelend Watergezicht , metver(cheide

Scheepen en Schuiten ,die zylen , roeijen ,

enz. gettoffeerd, de fpiegeling in het ftil

en helder, en de woeling in het fterk gol-

vend
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vend water, is volgens de natuur gewee-

kend , alles bevallig gekleurd en met fap-

verven uitvoerig geteekend; hoog si 3
breed

8 duim

Willem van mieris, ityi\

6. De Hiftoi'ie van de küifche Sufanna, tus-

ichen twee Wellustigen, by een Fontyn, ƒ //ft/f
de hartstogten zyn wederkeerig hier in * ' ^~ '

wel waargenooffien, 't coloriet is kraghg,
en alles uitvoerig met fapverveh op Pcr-

gament geteekend ; hoog 5ïj bi'eed 4^ duim.

Na F. van MIER.IS de Oude.

? Deeze Tcekening is zeer naauwkeurig ge-

volgt, en reeds bekend door een der Pren-

ten in het bekende Kabinet van Chois-

feuil, het verbeeld een oude Vrouw met )/ ft
rt

een Kaper op 't hoofd, leggende over jL u *

haar Onderdeur , waar voor eeri jonge

bevallige Fruitverkooptler (bat, dragende
een Mand of Korfje met Druiven in de
eene , en een Schaal in de andere hand,
de oude Vrouw fchynt tegen, haar te

fpreeken \ aan de voeten van het Meisje
flaat een Benncije met Perfiken, en een
groote Meloen j ter regter zyde ziet men
een Kruiwaagen

,
gevuld met Kool, Wor-

telen en andere Gioeptens; zydeüng in

de ingang van het Boere Huis, ziet men
onder een Wyngaart een Vengtter, daar

voor een Kippehok, waarop een Emmer,
een Pot en Gatebetiel , en ander boere
Vaatwerk geplaatst. Alles is zeer bevallig,

kragtig en helder gedaagd. Zynde alles

zeer kuntfig naar een Schildery, wel eer

G se-
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//cl L.

-

K

geplaatst geweest in het Kabinet van den
laatst overleeden Burgemeefter den Heer
en Mr. "Jonas PVitfen^ gevolgt, met fap-

ververi in kleuren ; en zoo kragtig, als of
het in olyverf gefchilderd was; hoog 12,
breed 9* duim.

AGRICOLA.
8. Twee Stuks , de eene verbeeld de Retour

van een Batailje met vericheide Krygs-
lieden te vcet en paard , en in 't verfchiet

een brandende Stadt, alles by het maan-
licht te zien: den anderen een daglicht,,

zynde een Wintergezicht, geftoffeerd met
een Beere Jacht; deeze beide Teken 'ngen
zyn nieeüerlyk uitvoerig, in waterverf,
op Ieder, met kleuren getekend, hoog 6% ,

breed 9 duim.

9. Twee op een Blad, zynde 't Pourtret van
een Heer en Dame, deftig gekleed, en
met fapverwen uitvoerig en kragtig in

kleuren getekend, hoog 3f , breed 3 duim.

A, RADEMAKER, ,

10. Twee aangenaame Landfchappen, de eene
een Zomcigezicht aan den Rhynftroom,
en den ander een Stadsgezicht by Winter
met het ys vermaak te zien, ryklyk ge-
it^fTeerd , en uitvoerig in waterverf met
kleuren getekend, hoog 6f , breed lï duim.

DOOR DENZELVEN.
11. Twee op een 131 a-d, zynde bevallige Lnnd-

fchappenen aangtnaamc Rivier-gezichten

,

geftoffeerd du eene met een Molen en de
an-
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andeven met verfcheidc Gebouwen enz.,
getekend met kleuren in-Waterverf, hoog

4f , breed 7 duim.

A. van EVER.DINGEN.
12. Een Bergachtig Landfchap, van een hoose

Heuvel naar de laagte in de boomryke
Vallye te zien, met Menfchen én Ge- /'j •

bonwen gelloffeerd, zeer fiatuurlyk ver*
beeld, en met fapverwen in kleuren ge-
tekend, hoog 7£j breed 9 duim.

H. KELLER 1*4?.

13. Twee aangenaame Landfchappen , met vitf*

fcheideu Gebouwen en verfdiillende Beeld-

jes geftoffeerd, van een bevallig Coloriet,

en fix met waterverf in kleuren op per-

kament getekend, hoog 5^, breed 8 duim.

P. MONINKX.
14. Deeze Capitaale Tekening verbeeld een

vrolyke Maaltyd van verfcheiden Huis-

lieden 5
zomrrrge zittende aan een Tafel

met veelledy ipyzen, andere (laan daar

agter en vermaaken zich daar by met Zang
en Spel, in 't verfchiet ziet men een Dorp-
tooien, waar aan een Vaandel uitfteekt*

fchynende het daar Kermis te zyn; alles

dunnetjes rnet zwart kryt geteekend, en
met fapverwen gekleurd, hoog 12, breed

1 4 duim.

JACOB de WIT 1730.

15. Twee fluks zinnebeeldige Ordonnantien

,

op de Kinderliefden, uit de- beroemde
G 2 Zaal



'/ r>
{

ÏOO

N°.

CATALOGUS
D

Zaal van Mevrouw Dix, meefterlvk met
het penceel en fapverwen met kleuren
getekend, hoog 7i , breed 5i duim»

P. HOLSTYN.
Twee ftuks op een Blad, zynde Vogels,
.ftja-de op een StukLands, met fapverwen
in kleuren uitvoerig getekend.

17. Twee fluks op een Blad, zynde Vogels,
- zittende op een tak van een Bcom, ge-

tekend als de voorgaande.

Twee ftuks op een Blad, zyn Vogels zit-

tende op de tak van een Boom, en gete-

kend als de voorgaande.

Twee ftuks op een Blad, zynde Vogels,
zittende op de tak van een Boom, en ge-
tekend als de voorgaande

P. WITHOOS.
Twee ftuks op een Blad, de eene verbeeld

eene op Land ftaande , en de andere een
zwemmende Eend, zeer uitvoerig in fap*

verf met kleuren getekend

Twee ftuksopeen Blad, verbeeldendeEend-
vogels

,
getekend als boven.

22. Twee fluks op een Blad, verbeeldende een
zwemmende en een op Land ftaande Eend,
getekend als boven.

P. HOLSTYN.
Twee ftüks op een Blad, verbeeldende twee
op Land ftaande vreemde Vogels, met fap-

verwen in kieuren getekend.

N.24
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24. Twee ftuks op een Blad, met vreemde

Dieren, loopende op 't Land, getekend
'als de voorgaande.

25. Twee ftuks op een Blad, met vreemde
Dieren, loopende op 't Land, getekend
als de voorgaande.

26. Twee ftuks op een Blad, met vreemde
Honden , loopende op het Land

, getekend
als de voorgaande.

j

J van CAL. ,

Hoog I o j breed 1 o duim , rond formaat,

27. Twee ftuks Gezichten van Steeden aan den \

Rhynftroom, AndernoesenCoblents, zeer %, /2-
uitvoerig met Japverwen in kleuren gete-

kend.
//

28. Twee ftuks Gezichten van Steeden aan den
Rhynftroom , Cob'ents en Benger met <

de ÏVIuyze Tooren, getekend als boven- "

(taande.

29. Twee ftuks Gezichten van Steeden aan den
Rhynftroom, Hamerfteyn en den Palts, % -4

getekend als de bovenftaande.

DOOR DENZELVEN.

30. Twee op een Blad, zynde Gezichten van
bergachtig Land, uit Zee te zien', zeer

uitvoerig en bevallig van licht en donker
met fapverwen in kleuren getekend.

31. Twee op een Blad, zynde Gezichten van,

Steeden , uit Zee te zien
,
getekend als de

voorgaande. /
G '3

N.33'
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D
Twee op een Blad, zynde Gezichten van
Steeden, uit Zee te zien, getekend als de
voorgaande.

Twee op een B'ad, zynde Gezigten van
Steeden, uit Zee te zien, getekend als

de voorgaande.

P. WITHOOS.

t *

l«

S;. Twee op een Blad, zynde Vogels zitten^

•de op de tak van een boom, zeer uit-

voerig in kleuren met fapverven getekend.

Twee op een Blad, zynde vreemde Vogels
op het Land (taande, getekend als boven.

OÖ'

4

Twee op een Blad, zynde vreemde Vogels
op het Land (laande, geiekend als boven.

PAULO BRIL 1600.

Twee Bofchgezigten , in een bergagtig

Landfchap, fraay geÜoffeerd, meefterlyk
en uitvoerig met de pen getekend, en
met roet en Ooft-Ind. Ink gefchaduwd,
koog 1 , bmd io£ duim.

H ROTTENHAMER.
58. Het Bad van Diana, met baareNimphen,

dj Ordonnantie en omtrek is deeze groote
Me citer waardig, zynde op blaauw papier

ftout en zeker met de pen omgetrokken
en met roet en Ooft-Ind. ïnk geichaduv.'d

a

hoo£ 8
3
breed \c± aitun.

f .. A D R O S T.

** /j.89- Twee Stuks, verbeeldende Uylen, zeer na-

/_ §
tuuFlyk met iapvervcn in kleuren gete-

kend, N.4Q
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40 TweeaangenaameLandgezigtjes, met fwaft
en wit kryt getekend en dunnetjes met
fapverven getekend.

4T. Twee dito, getekend als boven.

42. Een dito, getekend als boven.

B. BARBIERS.
43. Twee Landfchappen van een bevalltge Or-

donnantie, met veelerly Gebouwen en
Beeldjes geftofFeerd , uitvoerig met roet-

kleur getekend, hoogü^^ breed 12 duim,

J. van CAL.
Hoog 41 , breed 4^ duim rond formaat.

44. Twee op een Blad, zynde ItaliaanfcheLantk

fchappen, zeer uitvoerig en bevallig met
kleuren, in fapverven getekend.

45. Twee op een Blad, zyndeltaliaanfche Land-
fchappen, getekend als de voorgaande.

46. Twee op een Blad, zynde ItaliaanfcheGe-

zigten, getekend als de voorgaande.

47. Twee opeen Blad, zynde Gezigten te Ve-
netien, getekend als de voorgaande.

DOOR DENZELVEN.
Hoog 9, breed 9 du'im

y
rondformaat,

48. Twee Gezigten te Berlyn, uitvoerig met
fapverf in kleuren getekend.

G4 N.49



104

f
'CATALOGUS

P. HOLSTYN.
D

V

49. Twee op een "Blad, met vreemde Uitland- •

fche Rcciten, met fapverven in kleuren
zeer kragtig gerekend.

50. Twee op een Blad, met vreemde Uitland- •

fche Beeiten, getekend als de voorgaande,

P. WITHOO S.

51. Twee op een Blad, uitvoerig met fiaay .

gekleurde boompjes in fapverven met
kleuren getekend.

M. SYBILLA MERIAN.

52 Een op paikament zeer uitvoerig getekend
Hoorntje.

van de VELDE &G.

53. Twee Landfchapjes, meefterlyk getekend
met fapverven in kleuren.

P. WITHOOS, of in zyn Manier.

54 Twee op een Blad, met bloemen , in fap-

yeryen met kleuren getekend.

55. Twee op een Blad, met tulpen, getekend
als de voorgaande.

56. Twee op een Blad, met tulpen, getekend
als de voorgaande.

57. Twee op een Blad, met tulpal
3
getekend'

als de voorgaande.

N.£8
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J. de BEER 1784.

5$ Twee Stuks, een woelend en een ftil Wa-
tergezigt met verfcheide Vaartuygen

y
met

O. I Ink getekend.

59. Twee Stuks als boven, zynde Maanligten,-

getekend als de voorgaande

60. Twee Stuks, Stillewater Gezigten, by dag-

ligt, getekend als de voorgaande.

6t. Twee Stuks Stillewaters, als de voorgaan-
de getekend.

Konstboek E.

Inhoudende cabitaale gecpuleurde Teekentngen , alïe

door de berwmflt ÏSledcrlandfche Meesters.

1. Deeze uitmuntende fiaaye Ordonantie ver-

beeld, in een Iiaüaansch Landfchap met
een pragtig Gebouw, by Geboomteu,
verfcheide zoorten van Landgevogelten
als* Pauw enPauwin, goudlakenfe Phai-
fantPoelepintaad, oost-indifcheRaaf, Haa-
nen, Hennen en Kiekens, verder een Ri-
vier; en een bevallig verfchiet, alles ver-

wonderlyk fchoon, natuurlyk en alles

uitvoerig met waterverf behandeld, door
tIengjïenb'inch.

2. Een capitaal Italiaancch betgagtig Land-
fchap, met verfchillend Geboomten en
eenige aloude overblyffelen en Woningen;
waar in een fiaaye natuurlyke Waterval

,

geftoffcerd met veifcheide rustende en ry- /
Kiende Landlieden , in't verfchiet een Dorp

-

gezicht, al'es zeer uitvoeiig met dito be-

handeld, door van Battem

G 5 N.3

¥
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3. Een zeer fraay natuurlyk boschagtig Land-

fchap, gedeeltelyk niet een Rivier door
fneeden, waar in verbeeld een Harte-jagt,
koostig, zonagtig en kragtig met dito be-
handeld, door denzelven.

4. Een capitaale ryke Ordonnantie , vol ge
woel van een meenige zoorten van allerly

viervoetige en kruipende Gediertens en
Vogelen; verder ziet men Noach en zyn
Huisgezin naar den Ark treeden, om hun-
ne behoudenisfe te zoeken ; meefterlyk
fraay met dito behandeld, door denzelven.

5. Twee ftuks verbeeldende een Zomer en
Wintergezigt, beide ryk geftoffeert met
Landlieden en geladen Schuiten, Schaat-

feryders, en andere Werklieden, zeer na-
tuurlyk en fraay met waterverf behandeld,
door C. Chalon.

6. Een Land- en Watergezigt , ter zyde by
een Woning ziet men een Moolen , verder

geftoifeert met Schuiten en verfcheide ar-

beidende Landlieden. Meefterlyk met de
pen en dun met fapverven geteekend, door
dejiomme van Kampen.

7. Twee ftuks woelende Waters, geftoffeert

met zylende Ocrlogfchcepen, \ eerlieden

eu andere Vaartuigen , uitvoerig met lap-

ven behandeld, door W. Vitrmga.

8. Twee (tuks alleraangenaamfte Land- en

Rivicigezigten met bocre Woningen en

Geboomten langs de weg ; verder geftof-

leert met zylende Scheepen
, Jaag- en

Vislcrfchuiten , Houtvlot en verder By-
werk, zeer uitvoerig met waterverf., door

A. Rademaker* 'N. 9
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Een bevallige Vrouw in deftige kleeding,
ïtaande in een Landfchap , houdende in de
linkerhand een Goudbeurs, zeer delicaat

met fapverven behandeld , door W. y. Mieris.

10. Een vrolyke Landman , houdende in de
regterhand een gewerkte aarde Wynkan,
en met de linkerhand fchynt hy zyn Muts
af te neemen , in al 1 es fraay als de voor-
gaande gewerkt, zynde een weerga , door
denzelven.

11. Twee ftuks verfchillende Vogels, opTaïc^
ken rustende, uitvoerig met dito behan-
deld, door P. Withoos.

\1, Twee dito , verbeeldende zwemmende!
Eenden , uivoerig en natuurlyk met duo
behandeld , door denzelven.

13. Twee dito op een Blad , verbeeldende een \

Baai tmannetje , en 1 andeie fraaye Vogelt-
\

jes, met dito behandeld.

14 Twee dito, een oostindifche Raaf en een
ander Vogeltje, op Pergament, met dito

geteekent.

15. Een Pestvogeltje op een Tak, met dito

behandeld, door F- Withoos.

16. Twee fluks op een Blad fraaije vreemde
Vogeltjes, met dito behandeld, door den-

j
zelven. '

11. Twee ftuks fraaije Gezigten naar Levant-
Iche Steeden eu Zeehavens, zeer uitvoerig

met fapverven, door J. ran KalL

N.iS

m
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18 Twee dito dito Turkfe Steeden, met ver-

lcheide ftotfagie , met diio behandeld,
door van Ktüi

19. Twee dito Gezigten buiten Aleppo
, ge-

itoffeert met een Rvzende Caravaan , met
dito, door denzelven.

20. Twee dito d;to met ryzende Lieden en
Kameelen, en andere te Paart, met dito

behandeld, door denzelven

21. Twee dito dito bevallige Landzigten met
Vestingen, uitvoerig met dito, door den-
zelven.

Twee dito Steedegezigten met ryzende Lie-
den, meefterlyk met dito behandeld , door
denzelven.

Een dito Stadgezigt met Woningen , in

al!es als de voorige , door dito

Twee fluks op een Blad , verbeeldende
Rhyngezigtcn, natuurlyk fraay en zon-
ag;tig behandeld, gèftbfféert met Karren,
Wagens, Geboomten , Gebouwen , zy lende
Scheepen en Landlieden ; uitvoerig met
waterwerf, door A. Rammaker.

Twee dito dito met verfchillende fraaije

üoflagie , zonagtig en uitvoerig met duo
behandeld, door denzelven.

Twee verfchillende Vogeltjes , uitvoerig

met fapverven geteekend , door F. Withoos

Twee fluks op een Blad vreemde Vogels,
uitvoerig met dito behandeld, dooi' den-

zelven.

N.28

26.

\,
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28. Twee fluks dito

IOfl

E
op een Blad, uitvoerig

met dito behandeld , door denzelven.

29. Twee dito op een "Blad fraaije Vogels, in

alles alsde voorgaande behandeld, door dito

30. Twee dito een vreemde Leepelaar en een
ander, uitvoerig met dito, door denze, ven*

31 Twee dito opeen B'ad , ongemeene fraaije

vreemde Vogels op Takken, kondig met
dito behandeld , door denzelven.

32. Twee dito op dito, meede zeldzaame Vo-
gelen, uitvoerig met dito behandeld, door
denzelven.

33. Twee dito verfchillcnde Pcroquiten , op
Takken rustende, fraay met dito behan-
deld, door denzelven.

34. Twee fluks fraaije gewuifde Rotsgezigten, f

waarin wandelende en rustende Beeldjes,

zonagtig , fraay en uitvoerig met water-

verf behandeld, door A Rademaker.

35. Twee fluks diverfche Land fchappen, met
)

waterverf behandeld , door van Battem.

35. Twee dito fraaije Gczigten , met Gebou
wen en Landen , fraay met fapverven, door
van Kali.

H /1.

\

J'
7/1.
/

J-r-

37. Twee dito bevallige Gezigten , met ftofTa-

gie, uitvoerig met dito behandeld, door
denzelven.

38 Drie (tuks dito aangenaame dito , met vcr-

fcheide Gebouwen , natuurlyk met dito

behandeld, dooi den.'el ven.

>
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39. Twee fluks op een Blad, met fraaije Vo-
gels, uitvoerig met dito behandeld, door
t. Withoos.

43. Twee dito dito, met vreemde dito, door
denzelven.

41. Twee dito , een fraaije Poelepintaad, en
een ander Vogel, uitvoerig met dito, door
denzelven.

42. Twee dito dito fraaije Vogels , met dito

behandeld, door denzelven.

43. Twee fluks ftammen van oude Boomen,
zeer natuurlyk , kragtig en meeflerlyk

fraay met fapverven behandeld , door dito

i / A 44. Twee dito Studiën, meefterlyk met dito

/ ' *" behandeld , door dito

45 Twee dito verfchillende Studiën.

\
\ 46. Twee diverfe Tulpen met dito, door den-

V zelven.

47. Twee dito dito, waarby eenige Infeclen

i h \

/k\ 4S. Twee dito dito, met dito, door denze'vcn.

49. Twee dito dito, met dito, door dito

50. Twee dito met dito, door denzelven.

51. Twee dito, met vliegende Kapelletjes.

52. Twee dito, door dito

Twee dito, met Kapellen, door dito

54 . Twee dito, met Iofe£Un.

N;55

lh 53.
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55. Twee ftuks Tulpen , divers.

1.

71.

56. Twee dito dito met Torren, door dito

57. Twee dito dito divers, door denzelven,

Konstboek F.

Inhoudende Capifaalen Fraaije Gecouleurde Teekeningen ,

olte door Nederlandjche Meejlcrs.

1. Een bevallig Dorpgezigt, met verfcheide
boere Wooningen en gezigt naar een
Kerk , op de voorgrond géuoffeert niet

zittende en rustende Landlieden ; andere
die Vaten in Schuiten laaden i verder een l'J^^K
Hooiwagen , en ter zyde een Rivier

,

waarin een zeilend Schip en andere Vaar-
tuigen , en verdere ftofFagie \ uitvoerig

met waterverf behandeld door van Battem.

2. Een aangenaam Landzigt , verbeeldende
de Zomer

,
geftoffeert met Geboomten

,

Woninge en Landlieden bezig graan te

zaaijen , op de voorgrond rustende Schaa- V K
penj uitvoerig met zapveiven door J. v. hi
der Meer de jonge. ^TT* fy^\

3. Een Wintergezigt , zynde de weerga ^X (Le
met ryzende Landslieden, en verder By-
werk , in alles als de voorige behandeld;
door denzelven. j

4. Twee fluks capitaale Rhyngezigten, ryk
geftoffeert met verfcheide Beeldjes, be-

laaden Scheepen en Schuiten, Woningen,
en bevallig Bergagtig verfchiet, uitvoerig

met waterverf behandeld , door J. Üulon
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Twee dito op een Blad, verbeeldende een
meditee.rende Apostel , en Maria Magda-
lena in Berouw, beide ongemeen uitvoe-

rig op Perkament met fapverven behan-
deld, door /Z'. v. Mieris.

6. Twee dito op dito, verbeeldende een vro-
lyke Roer met een Pvp,en een vergenoegt
Boerinnetje met een Borrelflesje in de hand,
op dito , zeer uitvoerig met dito getce-

kend , door denzelven.

Een Land- en Riviergez!gt,gefrofTeert met
zylende Scheepen , Schuiten, en Visfthers
Vaartuigen, fraay met de pen en dun met

ftc*é "/w
fa pverven geteekend , door de Stomme van

j Kampen

8. Twee (tuks Land- en ftille Watergezig*
ten ) beide geftofleert met verfcheide Beeld-

jes , zylende en dryvende Scheepen, en
Visfchers met hun Vaartuigen; uitvoerig

met de pen en met fapververven behan-
deld , door W . Vitrtttga.

Een capitaal Rhyngezigt , ter wederzyde
aan den Oever vei toont zig bergagtig
Landfchap met Geboomten , Woon ing,

en verlcheide gaande en rustende Reizi

gers , men ziet in de Rivier verfcheide

Scheepen en Schuiten; zonagtig en uit-

voerig met waterverf behande.d , door

van ISuttem.

Twee (tuks Airidifche Landfchappen , met
Gebouwen , Ge'ooomten. Gedenkieekcns,
en verfcheide Beeldjes geltofTeert, onge-

'J.nie-i) uitvoer g u.et waterverf, door /i.

Eadeuuker, N.ii
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11. Twee dito zeer bevallige Rbyngezicterï

j p
beide ryk geftofieert met Wooningen , ^J ft'

•

'

Geboomten, Beeldjes , en verlchilïende / •? /^
Vaartuigen, zeer uitvoerig met dito, door/ veyrpü/h.
denzelven. .

12. Twee dito dito, niet minder uitvoerig als /
de voorgaande, beide met verfchillende j^XC Z,

ftoffaaie en zonagtig behandeld, door den- /? ,

zei ven. *"- LfT~eer,

13. Twee fluks zinnebceld-ge Ordonnantien
, / >

fiks met de pen , oostind. ink en rood ( J/f^
kryt, geteekent, door J de Wit. J^j . \ .

14. Twee fluks op een Blad, een Hondekopje
uitvoerig met fapverven. en een loopend
Hondje, met dito, door P. Boi/iyiu

15 Twee dito, een Hond en eenandere, zeer

uitvoerig met dito geteekent, door den
zelven.

16. Twee dito, verbeeldende Jagthonden, in

alles fraay als de voorige behandeld, door
cenzelven.

17. Twee dito, een zittende Jagthond en een
loopend Haasje, uitvoerig met dito, door
denzelven.

18. Twee ftuks ital'iaanfche Rotsgezigten , met
oude Overblyfzelen, zonagtig en delicaat

met waterverf behandeld , door A. Kade-

maker.

19 Twee (luks vreemde Vogels op Takken van
Bomen, natuurlyk en fraay met waterverf- I

behandeld, door l
J

. ttoljlyu. ~s

H N 20

V
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20. Twee dito dito, verbeeldende Papegaayen,
zeer uitvoerig met dito, door denzelven.

SI. Twee dito, een Lyster, en een ander Vo-
geltje, met dito als de voorige behandelt r
door denzelven.

22. Twee fraaije Gezigten , een naar de Stad

Mentz en Zankewaart, uitvoerig met iap-

verven , door v. Kuil.

23. Twee dito, Gezigt van de Stad Bonn en
Bobbert , uitvoerig met dito, door den-
zelven.

24. Een dito, verbeeldende Roeroort, met dito,

</ door denzelven.

25. Twee dito op een Blad, verbeeldend Land-
en Zeezigten , zeer uitvoerig met dito

behandeld , door denzelven.

j/)]oJcKjL\ 20. Twee dito fraaije Landzigten , met Rivie-
\^ \^ ren, Gebouwen en Geboomten , uitvoe-

rig met dito behandeld, door denzelven.

4 / 27. Twee dito , verbeeldende het Graf van
Ö '4' Horatius en Curace , zeer uitvoerig met

lapverven , door denzelven.

\
28. Twee ftuks bergagtig Land- en Zeegezig-

V ; ten , uitvoerig behnndeld als de voor-
giaide, door denzelven.

29. Twee ftuVs verfchillende foort van Tul-
pen , na uurlyk met fapvetven , door

P. Withoos,

30. Twee d : *o dito, waarby een Kapelletje,

uitvcerig met di:o, door denzelven.

N.31

WhQ



31.

.!*•

iS 's

vam TE E RENING EN. tM

Twee ftuks verfehiRende foort van Tulpen x

waarby een Kapelletje en een Tora in ül-'
les uitvoerig als. ds vooi gaande, door A
Withoos.

Twee dito verfchillcndc ran contouren,
en eenigc Infecleil met dito, aJs de voo-
rige, door dito

Twee geel conleurde, dito e?i een TC are!»
jetje, in alles als de Voorige behandeld,
door dito

34. Twee dito verfchillende Van couleur
%

waarby een groote Hommel, met dito als

de voorige, door dito

35. Twee fluks fraaije Gezigten te "Romen,
naar de Colonna Pompei en Creopatr^,
uitvoerig met fapverven , door v. Aali.

36. Twee dito naar de Vuurtcoren van Mes-
flna , uitvoerig met duo , door den*
zelven. _

37 Twee dito, een verbeeldende de hoek van
Calabrio en een andere , zeer uitvoerig

met dito, door denzelven.

38. Twee diverfche fraaije Gezeten bui-en

Roemen, met verfcheide Scheepen, Ga-
lver» en andere Vaartuigen , uitvoerig meC
fapverven , door denzelven.

39. Een Nagtuil op een Tak zittende , ki ag-

tig en uitvoerig met dito, door PJVnhooi.

40. Twee fluks v.icemde Vogeltjes, uitvoerig

met dito, door denzelven.

llh-
tv**:

H2 N.4*
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Twee {tuks fraaije Vogelt je? op Takjes, in

alles als de voorig.e behandeld , door
P. Withoos.

Twee dito vreemde Watervogels, uitvoe-

rig met dito, door dito

Een capitaa^ zwarte Raaf , rustende op
een Tak , meefterlyk fiaai met dito, door
denzeïven

Een fraaije dito bruine Voogel op een
Tak , met dito behandeld, door dcnzelven.

Twee fraaije loopende Vogels, uitvoerig

met dito, door denzeïven

46 Twee verfchillende dito, beide uitvoerig

behandeld, door denzeïven

47. Twee fraaije vreemde dito , konftig behan-

\ deld, met dito, door denzeïven.

48. Twee bevallige Gezigten , vei beeldende de

Stad Rhcenen van de zyde van \V3ge-
ninge te zien, en een ander, uitvoerig

met fapverven , door van Kali

49 Twee dito, een de laage Weg van N;m-
Wveg.cn ia Th el , en een ander, fraay

b handeld als de voorige , door denzeïven.

50. Twee dito Nimweegen van de zyde van
Cle-i, en een ander, in alles als de voo-
rige zeer na uurlyk bcliaudeid , door den-

zeïven.

51. Twee dito, Nimweegen van de zyde van
7 hiel en het Vaikciiori te dito, zeer uit-

voerig met dito, door denzeïven.
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52. Maria met het Kindje op de Schoot , waar
by een Kngel, meefterlyk fiaay met Oost-
ind Ink ojeteekend na A. van üyk^ bekend
door de Pi ent.

53. Een Man te Paart, met Oostind ïnfc , door
P v Blommen, en een bedaagd Mans Hoofd
met zwart Kryt.

54 Twee fluks op een Blad, een Krab en een
^

Kreeft , uitvoerig met fapverven getee-
kend , door f Hol/iyn. »

55 Twee dito verfchillende zoort van Hage-
disfen, met dito, door denzelven,

56 Twee diverfche zoort van Sprinkhaanen,
met dito, door denzelven.

57 Twee dito capitaa^ Torren, met dito be-

handeld, door denzelven.

58. Twee dito dito, met dito geteekend, door /

denzelven. \^y

59. Vyf dito op een Blad, met dito , doorden-
zelven.

60. Twee fluks, een woelend en een flil Wa-
tertje met Scheepen, met Oostind. Ink,

door J. de beer.

61. Twee dito, een Land en Watergezigt,
met verfchillende Üoifagien , met dito,

door denzelven.

62. Twee geflofTeeide Landfchappen met fap

verven , door dito

t(Hj(i<,h

''AH' ?>"*y

H3 Koast-
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Vervattende Capitaah gékJfttrde Teekentn^ett . a/& <&<?r

ihluifidjlhe of JSeerlariJJche Meeften.

Een Dorpgezigt vol gewoel , van een groot
aantal Boeren, Boerinnen en anderen,
verbeeldende een Kermisvreugd ; op de
voorgrond, voor, en by een Herberg,
vermaken zig verlcheide PeiToonen van
verfehiller.de Rang en Sexen , Danfeq

,

Speeien en Drinken, terwyl andere Veg-
ten , verder een Theater met een Kwak-
zalver, waar by een meenigte Aanfchou-
wers, in 't verfchiet een>ge Kramen en
ten Kerktooren j alles is uitvoeiig fïaay

t:i helder in waterverf behandeld , door

J. van Battem.

Een aangenaam Landzigt, geflofFeerd op
de voorgrond met een Boeren Schuur,
waar by twee Boeren , Boerinnen en Kin-
deren zig vermaken ; uitvoerig met fap-

Verven geteekend, door
J.. run der Meer

,

de Jonge.

Een Wintergezigt, geftoffcerd met Schaar*

feryders en wandelende Perfoncn, door
dito

i zynde een weeiga van de voor-

gaande.

Chriftus met de Samaritaanfche Vrouw aan

de Put, ongemeen uitvoerig in iapverven

geteekend, door W. van Mieris, op per-

kament.

St. Sebaftiaan met pylen doorfchcotcn
5

Üervendc aan een Boom , meede zeer fraay

en extra uitvoerig behandeld
3
door dito,

©p dito N. 6.

4J-
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6. Venus ftaande met Cupido in een Land- > a/
fchap, en in 't verfchiet de Jagende Ado-^
nis, als de voorgaande geteekend, ^^^//cyéo^f^l^u.
dito 5 op dito

7. .Hercules, ftaande met pyl en boog gereed ' *

om den Centaurus Nesfus , die Dianira. f (/

'

fchaakt te doorfchieten \ als de voorgaan- f
de, door dito, geteekend op dito j iyitW»

8. Twee Stuks, een Zoomer en een Winter, J jq 4
,

geltofTeerd met "Beelden en Beeften , na-
tuurlyk behandeld, met de pen en lugtig /p/ 1

geklemd, door A. van Borsfuw*

9. Een Jong Heer en Twee Dames, in oud
Hollands Gewaad, ftaande op het Strant * ,

ijl/n^i '

langs een Water, met fap en dekverven J'y*
getekend, door tl. Avercamp.

10 Twee ftuks Itaiiaanfche Zeehavens, met '

diverfehe Gebouwen, Beelden en Schee- xJj'J/V*'V
pen geltofTeerd , met fapverven getekend, /
door IV. VttTima.

1 1. Twee Stuks , een ftaande Boer en een Boerin, J
fix in fapverven , door J. vanderUlfiy yder / /

'

in een rond formaat. / ^

12. Een Hoog Bergagtig Gezigt in Zwitfer-

land ; op de voorgrond ziet men een Wa-
terval, hooger op een Kafteel , andere J /.

J. fc

Gebouwen en Geboomte, r^ k geltofTeerd */ ƒ'

met zittende en ftaande Boeren en Boer-
htne met hun. Vee, fraay en uitvoerig ia

waterverf getekend, door yan Battem.

13. Twee Stuks Bofchagtige Landfchappen
?

met diverfche groote Gebouwen. Ruïnen, xjJJ '1
H a. Pon- / V 1H 4 Foii'

fl/}\h^T, J>i
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Fontynen , Altaaren, en eenige Beeldje?,

extra uitvoerig in fapverven behandeld,
door Radeinaker.

V in '/A 14. Een Landfchap met eenige Planten, waar-
** by een groote Slang en eenige vliegende

7/ T'ffjif
Capellen en andere Infeclen gezien woi-

lid IJ den, uitvoerig in fapverven geteekend,
door J. Bronkhont.

In/) l $' ^wee Stuks op een "Blad; een vrolyke
* J% % Munnik .met een glas en pyp in zyn han-
," ^ den; en een Munnik die een Vrouwtje

carresfeerd; zeer fraay in 't roet en oost-

ind inkt gewasfen, door C. Dujart.
)

.

VjA /^.l6. Twee ftuks Landfchappen met hoog Ge-

il? /> *b°omte en Ruïnen, uitvoerig in fapver-

VéeW^'Sen, door Rademaker.

rlJQ . 17. Twee dito, een Hofgezigt en een Begraaf-
,jV^f77/A/^ p^ats, door dito, en dito

1 8. Twee Stuks met Beeldjes zinnebeeldige

Grdonnantien j fix met pen, en wjng
gekleurd, door J. de JVit.

19. Een Vrouwtje voor een Open Nis te zien ,

2 % bezig een koopere Kectcl te fchuuren, op

%to'/hi/k/>
^e ranc

*
^ C1 ^ ls ziet meii noS een 'S Koo*

f
/!€" v y per en 'X'ingoed ; uitvoerig met fapverven.

geteekend , door J. M. Cofi, na G. Metzu.

rt t 20. Een Heevige Schermutfeling tusfehen

/ y * ' /i / Kuytery , vol gewoel; fraay en kiagtig

bfayffPflJ' 1Tiet fapverven behandeld.

21. Twee ftuks op een Blad fraaye boomryke
ój ' Arcadifché Landfchappen, geftorleeid met
yA > Beeldjes en Gedeukte ekens, uitvoerig met

•J Waterverf, door A Radenuker, N.2£

fy Jrtik
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24

25.

27.

29.

11.

;2.

van TE E KENINGEN. té

Twee ftuks op een Blad, een ftaand Kalf^
en een vieemde Os, met fapverven uit-

voerig behandeld, door P. Holftyn.

Tvvee dito, een rokleurde dito en een
dito Koe, uitvoerig' met dito behandeld, /

door dcnzelven. y
Twee dito, een wild Varken en een ftaande

)

Os, in alies als de vorige met fapverven,
door denzelven

Twee dito, een ftaand Paard en een Eek-
hoorn, met dito, door denzelven. J

Twee dito, een Dromedaris en een andere,

met dito, door dcnzelven.

Twee dito, een ftaand Ezel en een vreemd
Schaap,' met dito, door denzelven.

Twee dito, Turkfe Landzigten, met Ge-
bouwen en verder bywerk, uitvoerig met
fapverven , door . . van Kali.

Twee dito dito, met diverfche ftoffagie,/

met dito behandeld, door denzelven.^
Twee dito dito, met verfcheide Gebou-
wen, met dito, door denzelven.

Twee dito dito, met Forten en Kafteelen,

met dito behandelt, door denzelven. J
Twee dito dito met verfcheide ftofTagie, \

uitvoerig met fapverven, door denzelven.

Twee dito Oostindifche Landfchappen met
diverfe Gebouwen, met dito, door dsn-

I 1

jcven.

H 5 N.
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/ 54 Twee Stuks, een Fort in Zee en een Land-
fchap met Gebouwen , met dito , door

// V dcnzelven.
x
7 U
'

^J o$' Twee dito grooter , verbeeldende de be-
//v*r- //.* legering van Stettyn , en Gezigt van

Lipftadt

*2 2 y/2& Twee dito , Gezigt van Crosfen 2 maal

ItWr-ff-' diversen, met dito, door denzelven.

f J\ A' i%?. Twee dito, nog een ander Gezigt van
//C'y? e'

dito, en een van een ander Stadt.

38. Twee (tuks op een Biadt, een Egelvarken
en een vreemde dito, uitvoerig met fap-

. verven, door /
J

. Hoiftyn.

39. Twee dito, vreemde Gediertens, niet dito,

m
.ff-*

door denzelven.

' / '1 40. Twee dito, eenVliermuis en een flaapend

Katje, met dito, door denzelven.

41. Twee dito, een Oostindifche Rot en een
Marmot, met dito behandeld, door den-
zelven

42. Twee dito op eenBladt, met verfchillen-

de Kapelletjes en Vliegjes, met dito, door/

J. Bronkhont.

\. Drie dito op dito, met dito, en Vlindert-

jes, niet dito behandeld, door dito

44. Drie dito dito, met dito, door denzelven.

5. Twee fraaije westindifche dito, met dito,

door denzelven.

46. Twee dito, met verfchillende Kapellen,
\ groote Puiftebyteis en Vliegen, met dito,

\J ïooi denzelven. N.47
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van TE E KEN IN GEN.
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Drie ftuks met kapitaale westindifche Ka-
pellen , uitvoerig met dito, door denzel
ven.

48. Twee fluks op een Blad verfchillcnde Ge-
zigten van de Stad Bon, uitvoerig met dito

behandeld, door v. Hall.

49 Twee dito Gezigten van de Stad JVJemz,
met dito, door denzelven.

5Q. Twee dito Gezigten in de Palts by Quder-
nag aan den Rhyn, en de Muife Tooien,
met dito behandeld, door denzelven.

51. Twee dito Gezigten, naar Harmeftyn en
uit Coblents te zien naar Harmeftyn, me^
dito, door denzelven.

52 Twee ftuks capitaaleYsvogels , kragtigrm
fapvtrven geteekend, door J. Broukhont.

53. Twee dito , een ftaand Ram en een ande-

ren , uitvoerig met dito behandeld, door
P. tïoljtyn.

§4 Twee dito, een vreemd Hartebeest en een
anderen, met dito , door denzelven.

55 Twee dito , een ftaand Hart en een ande-

ren , met dito , door denzelven.

56. Twee dito verfchillende foorten van Mol-
len, uitvoerig met dito, door denzelven.

57. Twee dito , westindifche letterhoute Bok
en üostindiiche Lantaarndrager, met dito,

door denzelven.

58 Twee dito, een vreemde Springhaan en
bruine Tor, uitvoerig met dito, door den-

zelven. * N.59

/fi/£t;X
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Twee ftuks met dito, uitvoerig behan-
deld, door denzelven.

Twee dito , met verfcheide Bokken en
Torren, met diio, door denzelven.

61. Twee dito met verfchillende Torren, uit-

j?j f \ voerig met dito, door denzelven, en een
$tojf

]
. groote westindifche Spin.

\ 62 Twee dito met capitaale Torren, met dito^ behandeld, door denzelven.

Een mediteerende Philofooph, meefterlyk

en kragtig met fapverven bchandeldjdoor
een goed Meefter.

lft+ KonsLboek H.

Inhoudende fraaye geco-.üeurde Teékeningen , olie dcor

beroemde'Nedtrlandfche Merfters .

1. Een Capitaal Boomryk Landfchap, waar
in een Heer te Paard, {taande en rus-

tende Jaagers' met Honden, ter zyde ziet

^ftti vnd&/&- men een Rivier en Waterval, verder een
bevallig verfchiet \ fraay en uitvoerig met
waterverf behandeld, door van Batiem.

2. Een dito Landfchap met Geboomte, waar
*- yfap» in verbeeld een Hartejagt, verder een
^ Stadgezigt aan een Rivier, met zy lende

^"jcyyi 'ktfi. .Vaartuigen, in alles als de vorige behan-
deld, met dito , door denzelven.

3. Een Capitaal Rhyngezigt, geftoffeert met
verfcheide verfchillende Voorwerpen , zeer

k

'

¥
uitvoerig met dito behandeld, door A.
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N°.

t

H
4. Twee fluks Rhyngezigten , ongemeen uit- /<.y

voerig en bevallig behandeld, met ver- Pl ,
.'

i
-<cic

fcheide floffagie, door denzelven.

5. Twee extra fraaye dito; zeer natuurlyk,
f

A
zonagtig en uitvoerig behandeld ; met *y' '

verlcheide ftoflagie, door denzelven. '%&0<fo£/

6. Twee dito dito, met Gebouwen, Vragt- T

karren, Scheepen, Hengelaars en beval- / tL0*^hky
,

]jge veiTchieten;, kondig en aangenaam, #&„ %fScj>\

behandeld, met dito, door denzelven. .

<-

7. Een fraay en natuurlyk Landzïgt, met ^

Geboomten, Gebouwen; zylende Schee- A-/ _

pen in een Rivier: verder een Sradgezigt

en Graanlanden.; zonagtig en uiivoeng J+jZyva+j
met waterverf behandeld, door v. Battem. /

8. Een natuurlyk en aangenaam Landzigt 9

geftoffeert met Veehoeders, Dorpgezig- \JJt>.
ten, Graanlande», en een Riviertje, kon- -y//

ftig en bevallig met dito behandeld, door **>

denzelven.

9. Een fraay natuurlyk Landfchap met Ge-

boomte , waarin een Rivier en Waterval , 7 d%.
ter linkerzyde geftoffeert met verfcheide

Ryfigeis methun Vee, verder een bol ch- f H/ c-,.

agtig verfchiet , met Gebouwen , uitvoerig fUsrWWM.
met waterverf, door van Battem.

)

-10. Een dito dito, zynde een weerga, waar
!

^

in een Hartejast, verder een Waterval, ± r
waar over een #rug, met verder bywerk^
geftoffeert , met dito behandeld , door den^

yeê
iclven.

Nu
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11. Twee Stuks, verbeeldende Italiaan fche
Landfchappen , als door de opening van

. een Rotz te zien, naar bevallige Land
t

.- L
f
rCG' zigten met fraaye Gebouwen, Rivier en

Geboomten
,

geftoffeert met verfcheidc
Beeldjes; fraay en uitvoerig met dito be-
handeld, door A Rudtmaker.

t fA 12. Twee dito op een Blad, aangenaameRhyiJf-
/*"• gezigten , met zylende Scheepen en andere

^ j^f-ffft Vaartuigen, Visfers, Ryfigers en ander
bywerk, zonagtig en fraay met dito be-
handeld, door denzelven.

/ 13. Twee dito dito, met Gebouwen, Ruïne,

Jj 1* Geboomten en verfchillende Ryfigers, in

^ alles als de voorige uitvoerig behandeld,
door denzelven.

14. Twee dito fraaye Gezigten , als door een
'

t open Rotz ziende naar overblyffels van

\ . / , Pragtige Palyfen
,

geftoffeert met Vragt-
/ * karren en Ryskoets, Visfers en andere

^ t y^.ri- Lieden; zonagtig en kondig behandeld,
met dito, door dito

15- Op een bevroofen Rivier ziet men ver-

fcheide Lieden zig op het ys vermaken,
'JD * met wandelen, fchaatferyden, kolvers en

.anderen; natuurlvk, met de pen, en dun
rfce-mj/L met fapvei ven behandeld, door de Stomme

van Campen.

/i6. Een Landzigt aan een Rivier, waar by

j, eenige Visters, bezig hun Netten te
" drogen, met dito behandeld, door den-

J^ti n», zei ven.

/ N.17
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Een capitaal Rhyngezigt met hoog Ge-
bergte , tfaar op Woningen , Bouwland
en Ryzigers, ter regter zyde by een op-
gaande weg ryd een Landman op eea
Ezel en een ander rustende; meefterlyk
met de pen , zwart kryt, en dun met
fapverven geteekend, door H. Sajtleeven.

18. Een dito zynde de weerea, verbeeldende
een Wintergezigt, het Ys geftoffeerd met
verfcheide Schaatferyders, en andere Land-
lieden, die Hout hakken en zaagen; in
alles als de voorige behandeld, met dito,

door denzelven.

19. Twee (tuks, verbeeldende een Zomer en\
Wintergezigt

,
geftorTeerd met een Rei-

ziger by zyn Paard , een overvarende
met

20

ai.

82.

Pont met Rytuig en Visfers j fiks

de pen en dun gecouleurd , door deftommk
van Kamfen.

Een Wintergezigt, op de Rivier ziet men
Kinderen zig op het Ys vermaaken , ter

wederzyden is het geitofTeerd met Boere
Woningen , en eenige Landlieden, fik*

met dito als de voorige , door denzelven.

Twee fraaije bevallige Gezigten naar de
Stad Straalfond, uitvoerig inet de pen en
lapverven behandeld, door van Kali.

Twee ftuks aangenaame dito naar de Stad

BeiTin , uitvoerig met dito behandeld,
door denzelven

'lt.

^/Cll^M-C /?

^
it \^r. £:

23 Twee di o dito Gezigten te Berlyn , met
dito bwhandeld, door denzelven.
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£4. Een Gezigt naar Postdam , fraay en na-
tuurlyk met dito behandeld, door dern-

'zelven.

25. De oostindifche Atlas Capeh 2 maal diver c
>

uitvoerig met fapverven , door J. Wtihoos-

16. De Zatyn Kapel, 2 maal dito, met dito,

door denzelven.

27. Twee fraaije gecouleurde Kapellen, krag-

tig met dito , door denzelven.

8 Twee dito dito met dito, door denzelven.

29. Vier fraaije diverfche dito op een Blad,

door duo

50. Vier dito dito met dito, door denzelven.

31. Vier dito dito, door denzelven.

31. Vier dito verfchillende, door denzelven.

j. Tweegroene gebandeerde Pages, met dito,

door denzelven.

34. Twee geele dito met dito, door denzelven.

o'5. Twee op een Blad, met verfchillende Ka-
pellen , Vlinders en Vliegjes, met dito,

V door denzelven.

36. Twee fluks op dito fraaije Gezigten te

< Romen, uitvoerig met fapverven behan-
deld, door van Kali.

37. Twee dito , verbeeldende Gezigten van
het Co!itéum,in alles als de voorige, met
dito, door denzelven.

N.38
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. Ó
38. Twee dito van dito, als in Ruïnen vaa

binnen te zien, met dito, door den*
zelven.

39. Twee dito van dito verfdi illende, métditd^ ƒ //
door denzelven.

iï1

40. Twee dito van dito , van de andere zyde te

zien, met dito, door denzelven.

41. Twee dito verfchillènde Gezigten van dito,

uitvoerig met dito behandeld, door den-

zelven.

42. Twee dito van andere zyde te zien, met, •<

dito , door denzelven. f v q .

43. Twee dito fraaije Gezigten van dito, metL'^/
7^ • /-

dito, door denzelven. J rf^' 1̂ ^

44. Twee dito, Verbeelende de Stads Muuren
van Romen, met dito, door denzelven.

45. Twee dito Pont du Gard en een ander
Stads Muur, met dito, door denzelven.

46. Twee dito, een Griekfe Kerk inSeVilieri,

en 1 dito van binnen te zien , uitvoerig

met fapverven, door denzelven.

47. Twee dito, het afbeeldzel van 't Colrféum
en een Straat te Romen, met dito, door
denzelven.

48. Twee dito op een Blad, verfchillendeRup-
fen en Kapellen, met Bloemen en Bladen*,

uitvoerig met dito

49. Twee dito dito met dito , waarby een Ha-
gedisch , met dito behandeld.

2 N.5CT'

/ fdluV*
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: 50. Twee ftuks met verfchillende Kapellen,
V met fapverven.

51. Twee op een Blad met vier diverfche dito

52. Twee op een d'to met die dito, en drie

Torren als vooren , met dito

53. Twee dito, met diverfche dito

54. Twee dito, met dito dito

55. Twee dito dito met dito

56. Twee di'o gecouleurde Tulpen, waar by
eenige Infecten

57 Twee dito dito verfchillende.

58. Twee dito dito anders.

59. Twee dito dito met dito

60 Twee dito dito met Torren en Kapellen.

61. Twee fraaije dito met dito en dito

62. Twee dito dito met dito

* * m

Konst-
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Konstbock I. ' 7 Af* < &/ÏJA

Inhoudende Fraoijc Cecouïeurde Teekerlnzen , alle door
Beroemde Nederlandjche Mee/Iers.

I.

'V^'-£*??*. <s .

A~ t>
.

9

Een Capitaal Bergagtig Landfchap, in de
hoogte niet vedcheide Watervallen, op
de voorgrond ziet men een Heer te Paard,

verfelt van een Jager met Honden en een
Land man, vei der een Veehoeder met Schaa-

pen : en Gebouwen op het hoog Geberg-
ten, zeer uitvoerig met watei veif behan-
deld , door van Battem.

Ö. Een fra2y natuurlyk dito, met dito, en
Watermolen, over een houte Brug ziet

men Landlieden met Vee, in 't verfchiet

een Sradgezigt op hoog Gebergte 5 zeer

uitvoerig en tneelterlyk met dito behan-
deld, door denzelven.

3. Een Landfchap met Geboomten en een
Rivier d^orfneeden , waarin verfchillende

Land en Watergevogelten j uitvoerig met
wat ei"vei fop parkament, door J. Bronkliorst*

4. Twee fluks keurlyke Rhyngezigten , ryk
geftoiTeert met fraaye Gebouwen, Schee-

pen , Vaartuigen , overvarende Pont en

verfcheide Lieden; zonagtig niet dito be-

handeld, door A. Rade-maker.

5. Twee ArcadifcheLandfchappen , met Prag»
tige Gebouwen, Colonsdes en andere Ge-
denkteekens

,
geftoffeert met diverfe Beeld-

jes, uitvoerig met dito, door denzelven.

I 2

I
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6. Twee Arcadifche Landfchappen , met ver-

fchülende fraaye Voorwerpen, Palyfen
,

Geboomten, en diverfche ftofTagie, uit-

voerig en zonagtig behandeld, door den-
zelven.

Ifv-^r • \S
'

!

Hf

Een Blad met verfcheide Oost-Indifche
Capellen, uitvoerig met fapverven , door
P, Withoos.

8. Een dito met dito, in alles als de vorige,

uitvoerig behandeld, met dito, door den-

zelven.

9. Een dito met fraaye dito, door denzel ven.

10. Twee dito op een Blad, uitvoerige met
dito, door denzelven.

11. Twee dito fraaye dito, door denzelven.

12. Twee dito, waarop verbeeld Torren, Spin-

iels en Popjes, met dito, door dito

13. Twee dito op dito, vreemde Vliegen en
andere, met dito, door denzelven.z

14. Een dito met vyf verfehillende Kapellen,
I\ ' fraay met dito behandeld, door denzelven.

15. Vier fluks op twee Blaaden, met diverfe

Torren en Vliegen, met dito, door den-

\s z.lven.

, . ' 16. Twee {tuks fraaye Arcadifche Landfcbap-
J a' pen, met Gebouwen, Ruwinen en Ge-

denkteekens, en divers Geboomte, gc-

i/j/' ftofTeert met eenige Beeldjes, zeer uit-

voerig met waierv^rt behandeld, door A.

'Rademahr.

N.17V
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18.

19.

20.

si.

22

£4.

25.

SÖ. Gezigt te Maagdenburg, s maal diverfeh,
met dito, door denzelven.

27. Twee dito, de Kerk tot Maagdenburg en
de Bobert, uitvoerig met dito, door den-
zelven.

sS. Vier fluks diveiTche Kapellen op een Blad>
en diveiTche, met diio

29. Vier dito, waar op diverfche, met dito

30. Vyf op een Blad , Rupfen en Kapellen 3

met dito

31. Vier dito met dito, en Vliegen, met dito

32. Vyf dito met diverfche Infecten, met dito

I 3 N.35

'4

Twee Stuks, verbeeldende Gezigten naa
de Stad Cleef, uitvoerig met lapverven J 4 & :

door van Kali \ j J
Twee dito, te dito, door denzelven.

Twee dito fraaye dito, te Cleef, met dito,

door denzelven.

Twee dito dito te dito, door denzelven.

Twee dito dito te dito, door denzelven.

Twee dito dito te dito, door denzelven.

Twee dito dito te dito, door denzelven.

Twee dito, het Hofte Berlyn en Wolgast,
uitvoerig met dito behandeld, door den-
zelven.

Orangeburg j en een ander, met dito , door
van Kali

vMj\

W:
•tcj



) ' y/ denzelven.

37. Twee dito fraaije Stadgezigten , met dito,

CATALOGUS
I

33. Twee Bladen met verfcheide Kapellen
,

l

v

en dito

v ^ /34. Twae op een B'ad , Gezigt van Wolgast,
• w^ ' ,,. A met dito, door van Kuil.

35. Twe; dito bevallige Land- en Riviergezig-
v ten, uitvoerig met dito, dcor denzelven.

36. Twee dito dito , met dito behandeld , door

door denzelven.

38 Twee dito dito met dito, door denze'veq.

^•^39. Twee dito capitaale Gezigten met dito,

% lö 2"' [ door denzelven.

' *14 whi' lA 40, Twee dito dito Grenoble, en een andeien,
/ /70rHïtnK\^ met dit0> door denzelven.

4T. Twee dito dito Harmerftyn, en een ande-

ren , met dito, door denzelven.

42. Twee dito dito fraaije Gezigten te Vene-
tien , met dito, door denzelven.

43. Twee dito dito te dito, door denzelven.

44. Twee dito, de Haven van Marfelje en Ge-
nua , met dito , door denzelven.

45. Twee dito, Gezigt te Livorno en een an-

dere, met dito, door denzelven.

46. Twee dito, de Tooren te Piza, en een an-

der Gezigt, met dito, door denzelven.

.///.•
47 Twee dito op een Blad, met een Angelier

'

\'fr~- }<^\ en een Tulp, met dito
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48. Twee dito met Roozen en Kapellen , met dito

49. Vier dito Angelieren en dito, met dito

50 Vier dito dito, met dito

51. Vier dito metRoozen en Angelieren, met dito

52. Twee dito met verfchillende Bloemen en
Kapellen, met dito 'A

4
53. Vier diverfche dito met dito

54. Twee ftuks Bergagtige Gezigten, uitvoe-

rig met dito behandeld , door van Kali.

55. Twee dito fraaije Gezigten, met dito, door ^u^rnJ/C:
denzelven.

56. Twee dito met Watervallen, fraay met dito,

door denzelven. 1
*

z.

57. Twee dito met dito, door denzelven. J '

58. Twee dito met .dito, door denzelven.

£9. Twee dito fraaije Gezigten, met dito, door) /%^,^
Hen/elven. —' '

I,
60 Twee dito bevallige Landgez :gten , met

;

dito, door denzelven.

61. Twee dito, met dito, door denzelven.

62. Twee ftuks fraaije Studiën , met de pen
.,

rood en zwart kryt.

63. Twee dito Landzigten , met Vee en Ge-
boomten , met couleuren.

64. Maria Magdalena in berouw , met pafte!

geteekend.

I 4 Kor.st
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Vervattende gecoitleurde Teekeninqen . verbeeldende Land»

je happen , Gedierten* , Bloemen en Infecten t alle

door ÏSiederlanJfche Meesters.

K°. K
I. Een boomryk Landfchap, met Bouw- en

Akkerlanden , Gebouwen en diverfche

Stoffagie; in 't verfchiet een kronkelende
Rivier en blauw Gebergte aan den Hori-
fontj uitvoerig

-

, kragtig en zonagtig be-

handeld in waterverv door van Battem.

5. Een ander dito Landfchap, met een Dorp

i,( *. en verfcheiden StofTagie op de voorgrond,
in de manier als de voorgaande , door
denzelven.

Een ander dito, kunnende dienen tot een
weerga van de voorgaande , door den-

zelven.

Twee fluks hcog bergagtige Ryngezigten
geftofFeerd, met verfcheiden Scheepen en
Schuiten, beneevens groote en klynder
Gebouwen, uitvoerig in waterverv ge-

teekend door A. Radenuiker.

Twee Arcadifche Gezigten, met Gebou-
wen, Ruïnen, Graftombes en verfchei-

den Beeldjes, uitvoerig als de voorgaan-
de behandeld door dito

Twee fluks fraaye geftoffeerde bergagtiga
Land- en Riviergezigten

3
door dito m&t

dito

Een Gerechtsplaats met gehangen IVlisda*

digcrs, met de pen geteekend en lugtig

gekleurd door :\m Bonj::n.
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K°. .

K
8 Androméda door Perféus verlost, uitvoe- Ky )

rig op perkament door IV. van Mieris.

9. Twee ftuks Gezigten van Brandenburg en
Orangjeburg , uitvoerig met fapverven
geteekend door van Kali. K

10 Twee dito dito van Maagdenburg, in de
manier als de voorgaande met dito door
dito

11. Twee dito dito van 't Paleis en deOrange-
ne te Potsdam , met dito door dito

12. Twee dito dito van Potsdam en een Kerk
te Maagdenburg, met dito door dito

13. Twee dito Arcadifche Landfchappen, met
Gebouwen, Ruïnens, Graftombes en au- v

.

der StofFaïle, uitvoerig met waterverven •*'

door A. Rtutenuker. eCc&roeh

14. Twee dito, hoog bergagtige Gezigten aan
den Rhyn, met verfcheiden ftofTagie en y

hoog geboomte, als de voorgaande, met
dito, door dito •,-. 3r*/'

15. Twee dito, fraaye gedoffeerde Arcadifche \
Gezigten, uitvoerig met dito, door dito

16. Twee dito, andere dito, in de manier van ^
de voorgaande , door denzelven , met dito

getekend.

17. Twee dito, Gezigten in Italiè'n, zynde
een Stadgezigt en een Zeehaven , uitvoe- %

rig met fapverven, door van Kali. &
iS. Twee dito, diverfche Gezigten, van Stee-

den in Italien, door dito, met dito

I 5 N.1J
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^ »

IC

19. Twee fluks Gezigten in Italièn, door van
r \ K,iil mof Cirw&vxreiri

kjX»
Kally met fapverven.

20. Twee dito, andere dito, door dito

ai. Twee dito, andere dito, door dito

22. Twee dito, Gezigten in den Archipel, met
dito, door dito.

53. Twee dito, andere dito, door dito

24. Twee dito, andere dito, door dito

25. Twee dito, Gezigten divers, door dito

26. Twee dito, met vreemde Visfchen , krag-

tig met fapverven getekend.

,
27. Twee dito, andere dito, met dito

28. Twee Bladen met diverfche vreemde Vis-

fchen, uitvoerig getekend met duo

29. Twee dito met dito , als de voorgaande..

30 Twee dito, andere dito, dito.

31. Twee dito, dito dito

32. Twee dito, dito dito

33. Twee dito , dito dito

34. Twee dito, dito dito

35. Twee dito, dito dito

36. Twee dito, dito dito

37. Twee dito met Schilpadde, uitvoerig door

ƒ*. HoljïeW) in fapveiven.

N.38



N°.
38.

39-

40.

4i-

42.

43-

44-

45-

46.

47

48.

49-

50.

51.

5*.

53

54-

^

van TE E KENING EN. 139
K

Drie Stuks met Visfchen, op een blad,

met fapverven.

Vyf dito met dito dito

Drie dito, een Vogel en Cayman, en eetil
+f.

Landfchilpad, door Withoos en andere A /L

met dito

Vyf dito vreemde Visfchen, op een blad,

dito

Een Waterëend en een vreemd Dier, met
dito getekend.

Vier fluks op twee Bladen, zynde Bloe- v',

men, uitvoerig met kleuren, op perka-
ment.

Vier dito op twee dito, uitvoerig met
watei verven getekend, op papier.

Drie dito, met dito, op twee Blaaden.

Twee Gezigten in Italien, uitvoerig met
fapverven, door van KAL

Twee dito in Duitsland, door dito

Twee dito aan den Rhyn , door dito

Twee dito diverfche Gezigten, door dito

Vier dito met Bloemen, op twee Bladen,
uitvoerig met fapverven getekend.

Vier dito, op twee dito

Vier dito, op twee dito

Vier dito, op twee dito

Twee dito divers.

Om*

t7A
t/l/€*",

I
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Omflag L.

Inhoudende Ffaatje Gecouleurde en On^ernuleurde Teeke-
ningen, aoor JSederlandfche en andere Mee/Iers*

I. Een Binnegezigt van de Tuin af te zien
naar een Oud Adelyk Gebouw, geftofTeeit

met verfcheide Beeldjes, zonagtig met wa-
terverf behandeld op perkament, door /.
van der Ulft.

Binnegezigt van een Pragtige Vergaader-
zaal , waarin verfcheide wandelende Hee-«

ren en Dames, zonagtig met ooftind. ink

gehandeld, als door C. Vrotik

Twee ftuks op een Blad, den Ouden Tem-
pel, en de Overblyffels van 't Kafïcel te

Heenvliedt: uitvoerig met oostind. ink

3'

(Uye^r>.

geteekent, door denzelven.

4. Twee fluks met de Ruwienen van antique

Romynfche Tempels, Fontynen , Begraaf-

plaatsen en andere aloude Gedenkteekens,
geflofTeert met verfcheide Beelden , met
de pen en met fapverven geteekent, door
G. J, Blondel.

5. Twee dito dito , verbeeldende Les Ferm-
mes de Caracalia, a Roma, en Piramides
de Septhnus, meefterlyk fraay met roet

geteekent, door denzelven.

6. Twee dito dito, verbeeldende Ruines du
Pallais de Neron, et Le Temple de la

Fortune, a Roma, met verfcheide Beel-

den geftofFeert, met dito behandelt, door
denzelven.

N. 7Jpfu/r!
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N°. L
7. Twee (tuks , verbeeldende Ruïnes du Tem*

ple de la Concorde, en de weerga, in al-
"

les als de vorige behandeld , met dito , door >-
denzelven. nt^utOr,

•/

/

8. Drie Stuks, verbeeldende de Haarlemmer
Poort en twee andere dito Poorten der Stad

Amfterdam van buiten te zien; zonagtig
en uitvoerig met de pen in fapverven ge-
teekent, door J. van Kali. derft%&

9. Twee ftuks fraaye Gezigten langs de Hee*
regragt, ziende van de L^ydfcheftraat naar

de Vyzelftraat: met verfcheide ftoffagiej

en een dito Gezigt van de Vyzelftraat naar

het Koningsplyn, met dito behandelt, fiy
•

door denzelven.

io. Een dito rond formaat, ziende Van de Lyd-
lcheftraat naar de Vyzelftraat, met dito '

geteekent, door denzelven.

11. Een Capitaal Gezigt langs den Binnen-Am-
ftel, ter wederzyde ziende van de Mageren-
Brug naar de Hoogen Sluys, geftoffecft

met Scheepen, Rytuig en wandelende Lie-
den; metaito behandeld, door denzelven.

12. Twee dito dito, zynde een Gezigt langs

de Buytenkant en het Y, naar 's Lands
Magazyn en Oofter Kerk, en de andere

Gezigt van de Kattenburger Brug; langs

de Buytekant en Y naar de Kalkmarktj
in alles als de voorgaande behandeld, door
denzelven.

13. Twee ftuks fraaye Gezigten binnen s'Hage
aan de Bofch Bruggen, uitvoerig en zon-

agtig met dito behandeld, door denzelven.

N,i4

V
é^i<.
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N°- L

v * 14. Twee dito dito, verbeeldende het Vnor-
* *"* hout en Gezigten naar 't Huis van Pi ins

tc*i Maurits, te dito, in alles als de voorgaan-
de behandeld, met dito, door denzeiven.

15, Twee dito diverfche Gezigten, langs de
Vyverberg naa het Huis van Prins Rfau-

/ rits en het Plyn , uitvoerig met dito be-
* ^ handeld, door denzeiven.

16. Twee dito dito, een fraav Gez'^t lan^s de
Vy verberg en het Hof te zien, de andere
verbeeld naar het Hof van vooren, waar
voor een Eerboog geplaast, in alles met
dito behandeld, door denzeiven.

) Vf

v

//,

17. Twee fluks diverfche Gezigten, naar hc 4

:

Vorftelyk Huis de Orangezaal, uitvoerig

U met dito , door denzeiven.

18. Drie fluks Vorftelyke Lusthuizen buiten

's Hage, uitvoerig met dito behande'd,

T. ffrfi'&lWfl'ft ' door denzeiven.

19. Twee fluks capitaale dito, van voor en

van agter te zien, uitvoerig met dito be-

//;/*-
handeld, door denzeiven

/- iQ . 20. Twee dito dito diverfche Gezigten te dito,

'^* uitvoerig behandeld, door denzeiven.

2T. Drie fluks diverfche Gezigten van een

•y • fraay Lusthuis, in alles als de voorgaan-

de behandeld, met dito, door denzeiven

22. Drie fluks diverfche Gezigten van een

Vorftelyk Lusthof, uitvoerig met dito

geteckend, door denzeiven.*
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N°. L /

23. Vier üuks dito dito, op 3 bladen, in al- l
'

; £-,

les als de vorige behandeld, door den-
zelven. V^>^S

24. Gezigt van Stettin, een Scheepstimmer-
werf en een ander, 3 fluks, uitvoerig
met dito, door .denzelven. j-F

25. Vier fluks capitaale Stadsgezigten, uitvoe-
rig met dito , door denzclven.

y /%

26. Vier fluks dito dito, in alles als de voor-

gaande behandeld, met dito, door den-
urtrf

zelven.

27» De geefeüng Chrifli, in de manier van
P, l\ Rubbens, en een Afbeeldzel 'van 't ¥ c

Hoofd van Mozes, meefterlyk met zwart 3
Kryt en O. Inkt, door J. de Wit.

28. Twee ftuksLandfchappen met eenige Bees-
ten, als met Paftel geteekent, door F. De»
Tauaoth Jü u J. *

Omflog M.

In een rood maroquin Omflag zyn 49 ftuks

Afbeeldzels, alle Chineekhe en Tartari-

fche Keizers en Troon- Opvolgers , waar
by een gefchreeven Lyst, in twee by-
zondere Oosterfche en een in de Neder-
duitfche Taal: alle deeze Pourtraiten zyn
uitmuntend fraay en uitvoerig op zwaar
Chineesch Papier in waterverv gefchil-

derd, en konftig met goud en zilver ver-

cierd.

Konst-
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Konstboek N.

Waar in geplaatst verfcheide zoorten van Vo-
gelen, viervoetige Dieren, Vrugten ert

verfchillende Bloemen, kragtig met cou-
leuren geteekend , welke in een Koop
verkogt worden, beftaande in ruim 70
fluks.

Itii Konstboek O.

Waar in verfcheide Teekeningen, Modellen,
s O ,

Bloemen, Gediertens en andere Studiën,

met couleuren, welke by koopen zulletl

verkogt worden.

/ Konstboek P.

y
Waar in verfcheide zoort van Vogels en an-

V dere Gediertens, welk in een koop zul-*

len verkogt worden.

# * % *

# # *

CA-
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CATALOGUS
VAN

PRENTEN.
Omflag N°. 1.

Inhoudende CapitoaJe zwarte Konstprenten , door J. M. Ardell,

K. Houfton , W. Pether, en anderen; bmeevens eenige

naar diverfche Nederland/c/ic Meejiers.

N°. N°.l /
1 De Cynspenning aan Christus vertoont, naar fj—)t*.

Rembrant
9
door J. M Ardell

, proefdruk-

2 Haman Condemnation, naar dito, doorR. ^ )~I0'
Houfton. /

3 De Man met het Swaard, naar dito, door //— 10-
IV. Fcther, proefdruk.

4 Denzelven nog eens, proefdruk.

5 De Pennefnyder, naar dito, proefdruk.

6 De Vogel pi ukfter, naar dito, proefdruk.

7 De Man met de Hoed, naar dito, proefdruk

8 De Man met het Mes , naar dito
, proef»

druk, door R. Houjïon.

9 Het Mysje met de Windhond
, proefdruk. > .

io Twee Kinderen met een Hond fpeelende ,

proefdruk. f "

K N.u

/
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H6 catalogus
N°. N°. t

il Maria Countefs of Waldegrave and her
Daugter, naar J. Reynolds , door R. tioujton.

12 Een Dame een Guitard ftellende, naar f.

Read^ door dito

13 Een capitaal Mans Hoofd in Levantfe klee-
ding, door T. Freye.

14 Een dito Dame in ryke Kleeding, door
dito

15 Het Mysje met de Kat, proefdruk.

16 Het Fruitmysje, door Dixon
,
proefdruk.

17 Het zingend Mysje met de papiere Lan-
taarn , proefdruk.

18 Mr. Garrick in Hamlet, door J. M. ArdeU.

19 Denzelven tusfchen Treur- en Bk fpel , dcor
C. Lnrbuit.

'20 Mary Dutchefs ofAncaster, doorR. Houjton.

21 The Honorb. Mis. Barrington , door den-
zelven.

22 Francisco di Quesnoy , door P. v. Bleek.

,23 Bernard Picart , door N. Verkolje.

24 William Pitt, door R. Houflon.

25 ZyneD H. Prins Willem den Vyfde, door
L Gieenuood.

26 Simon Fokke, door denzelven, proefdruk.

27 Venus au Bain , en de weerga, door L,

Eveilié, als met iapv'erven.

N.28

l~lü
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.28 Le Someil de Venus , en de weerga , met ) Q
couleuren.

29 Le Sommeil de Venus , als met zwart en
wit kryt, op blaauw papier, door L Bonnet, t.0

30 Een Vrouwen Hoofd , als met dito behan-
deld, door denzelven.

31 De Olypbant, naar Remhrant ,door C Baiïïie.

32 L'Ecuric en de weerga, als met rood kryt,
door Demarteau.

33 Twee iluks, een (1 apen de Nimph verast, en \ ƒ_ ^Jj-
fpeelende Kindertjes , als met rood en zwart
Jviyt , door denzelven.

34 Een zittend Heer in een Binnenvertrek , als

met rood kryt, door denzelven.

35 Een Vrouwen Hoofd als met dito , door
denzelven. ~J

/

36 De vier groote geftoffeerde Landfchappen U J >

naar N Barkern.

37 Zes fluks dito klynder, J. Visfcher , fecit,

,

38 Vier ftuks dito in de hoogten, dito

39 Vier dito dito in de breeten , D. Dankers ^fecit. J.
t

40 Een fraay geftoffeerd Landfchap, na dito,

door J. de Vifcher.

41 Acht ftuks capitaale geftoffeerde Landfchap*
pen , naar Pk. IVouwerman , door J% de

Vifcher , en anderen.

42 Een dronkenZatei door anderen onderfteunt,

naar l
J

. F. Rubbens.

Ka "

N.4:
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14& C 'A .T A J, Q, G U S
N°. N°. t

43. De *Heet en Koutblaazer , naar J. Jordaans,
door J. heefs.

44. David en Bethzéba, naar Rembrant , door
7- M- Moreuu.

45 Christus in 't Scheepje, naar dito

46. Het Pourtrait van Swalmius, door J. Suy-

f derhoef.

47. P. Scriverus, door J. lioulraken en een an-

der, naar Rembiant.

48 A. Bloemaerten twee andere, miïRembrant.

49. Twee fluks Zinnebeeldige Ordonnantiën,
een door W. Hollar en een andere.

/ — /<£*. 50. Vier fluks Gezigten met verfcheide ftofFa-

gie, naar ']. Breugel^ door W* Hollar.

51. Negen dito, op een Blad, door denzel ven.

52. Elf dito, op twee Blaaden, door H Sibuld

l BeeU) en een ander.

y f, 53. Een Heilige Famielje, en een Landfchap ,

door A Uurer en den andere door E Sadeler
y

1 (tuks.

/ / Ji;* 54. Grande Chasfe a. L'oifeau , naar Ph. ffom-er-
' 7 man.

$5. La Na-ppe d'Eau, naar Dhricy.

$ê. Twee ftuks Hiftorieele, naar N. Fousfm,en
drie andwfe, divers.

Om-

//

Jeit
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Omflag N°. 2.

Inhoudende fraaye Prenten , naar Ph. Wouwer-
man^ en andere Nederlandfche Meefters,
welke volgens Nommers verkogt zullen

worden, van N°. 1. tot N°. 26.

Konstboek N°. 3.

Inhoudende alle Prenten, door Rembrant , welke
volgens Nommers zullen verkogt worden,
van N°. 1. tot N°. 68.

Omflag N°. 4.

Zynde een fchilpadJe Rand, met goude Stempels % waarin
Eenige fraaje Konstprenten , in de manier als Teeke-

ningen , door C. Pioos van Amftel, J. C. 2.

N°.
1. Dc Courant Leezer, met couleuren, naar

A van Oftade.

2. Dezelve minder bewerkt.

3. Dezelve Omberdruk.

4. Dezelve anders in 't zwart.

5. Een fraay geftoffeertLandfchap, als metÖ. /'Z
//'•i

ien fraay geftoffeertLandfchap, als met O, y"H
I. inkt, naar A. van de Velde.

6. Dezelve nog eens, anders.

7. Een Wintergezigt , naar de Stomme van

Jsampen.

8. Een dito, minder bewerkt.

9. Het groote boere Buitenhuis, als niet O. I. '

% f -

inkt, naar A van Oftade.

K 3 N.t*
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N°.4

//
/

CATALOGUS
0. Dezelve anders, als met dito

1. Dezelve nog eens, de omtrek.

2. Dezelve nog eens , dito

3. De Kaartfpcelders, naar F. Mieris.

4. Twee (tuks op een blad , Hondjes, naar dito

5. De. Omroeper, naar C Dit/art.

6. De Jongeling over de Deur, nv&rRembrant.

7. Het Vrouwtje over de Deur, in een Bin-

nehuis , naar dito

3. Dezelve nog eens.

[9. Dezelve nog eens.

2q.. Twee fluks Landfchapjes , naar H Zaftkeven,

JI". Dezelve nog eens.

22. Dezelve nog eens.

tf— (6.%$. HetPourtraitvan J vanGoyen, tweemaal,
naar A. van Dyh.

—ft) 24. Dezelve nog eens, met verandering.

/.
25. De Omtrek van een geftofTeerd Landfchap,

naar J. van Goyeu.

/—A 26- Het Pourtra/it van C. Ploos van Amftel J Cz,
ge est.

$'. Hetzelve anders voor een Nis, dito

38. De Tytel ofOpdragt, met coulcuren.

Qmr
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Omflag N°. 5.

Met Bybelfche Figuurplaaten door Hoet , Hou»
braken en Pïcart , beftaande in 88 fluks, alle

Afbeeldinge uit het oude Testament , welke '

in een Koop zullen verkogt worden.

Omflag N°. 6.

Waarin Kaarten en Plans, welke by Koopen l^j

2 uilen verkogt worden. /-"Y.

Omflag N°. 7.
6 ™*TJ

Met diverfche Prenten, naar Italiaan fche Mee- % .'

fters , welke in een Koop zullen verkogt '»•

worden.

Verders eenige fraaye leedige Konstboeken

,

welke by Nommers zullen verkogt worden.

&

# % # *

# $ *

* * *

r-^f

K 4 KEUR,?



i^2 CATALOGUS van

KEÜRLYKE GEBONDEN

RENT-WERKEN.
N°.
i. Een ongemeenc fraaye Atlas van Blaauw,

9 vol

2. Een Zee-Atlas, van P. Goos , I vol.

3. Steedenboek der Nederlanden, 1 vol.

4. Theatrum Civitatum & Admirandorum
Italise, 1 vol.

5. Urbium Neapolis & Siciliae, f
1 vol.

ó. Defcription Generale du Royaume de
r. France avec des Cartes & Planches,

2 torn

L
!

7. Sanderi Flandria Uluftrata, 2 vol.

8. -— Brabantia, 1 vol.

NB- Alle deerne bovengemelde lyn op allergrootst

Papier gedrukt , en uitmuntend fraay afgezet ,

en gebonden 'm 10 propre mvoquwe banden ,

verguld op fnee en plat ; zynde een ^oijieiyk

Exemplaar.

9. N Visfcher Novisfima totius Terrarum Or-
bis Tabuia, 4 vol, allergrootst papier,

ongemeen fchoon afgezet, in ribbe ban-

den, verguld op fnee, en plat.

iO. Courfes de Testes et de Bague, faites par

Ie ivoy, cl par les Princei, et Seigneurs

de



GEBONDEN PRENTWERKEN. 153

de fa Cour en 1661. Paris 1670 Atlas for-

maat, waar in ruim 50 fluks Prentver-
beeldingen en üevifen, buiten de Vignette
en de Tytel ; alle keurlyk afgezet , in een
hoorne band, verguld op fnee en plat.

1

11. Afbeeldingen van verfcheide fraaye Too-
neelen, met diverfche Voorwerpen, alle ^ )
ongemeen keurlyk met couleuren en goud /fa
afgezet, door de beroemde J. van Zanten ,

in een dito band, verguld op plat.

12. Recueil d'Eftampes d'apres les plus beau
Tableaux & d'apres les plus beaux Des-
fèins, qui font en France, dans Ie Cabi- ^

'

,() I
net du Roi, dans celui de Monfeigneur Lr <Q

1

Ie Duc d'Orleans, & dans de autre Cabi-

nets &c. a Paris «729. 1 deelen, Atlas

formaat, in franfe banden, verguld op
fnee en plat , zynde een keurlykExemplaar.

Nauwkeurige Befchryving en Afbeeldin-
gen van het fchatryke Kabinet der voor-

naamfte Zeldzaamheeden der Natuur, van
A Séba, vol fraaye Plaaten, 4 deelen in

folio, compleet, groot papier, in burge-

meesters banden. . .

67,

14. Metamorphofis , ofte verandering der Su-

rinaamfche Infeclen, door Mejuffr. M. «S*.

Merian, alle overheerlyk afgezet met cou- ^'

leuren; groot papier, in franfche band, /

verguld op fnee en plat.

I£. Reliquiae Antiquae Urbis Romse, vol Fi-

guuren, door B. V. Overbeke; 3 deelen in

folio, gioot papier, in franfche banden,
verguld op fnee en plat, een keurlyk
Exemplaar, 1708. >

'

K 5 N.lé

./

V
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V? p 16. De Aloudheden van oud en nieuw Rome,
£ U •.; door Z?. Kemiet en Desjeine

9
vol Figuuren,

2 deelen, groot papier, in franiche band

,

verguld op plat, 1704.

17. G E. Rumphius Amboinfche Rariteit -Ka-
mer, vol Figuuren, 3 deelen, in folio,

groot papier, in een franiche band, ver-
guld op plat.

18. Schilder Tooneel van D. Toners, niet de
Afbeeldingen der Schilderyen naar de be-

roemfte Italiaanfche Meesters^ in folio,

hoorne band.

n
n

v < ' 19. Mr. Gerard van Loon Ncdcrlandfche Hifto-
^ ^"* rie-Pcnningen, 4 deelen, in folio, inge-

naaid.

20. Serenisfimi princiois Ferdinandi Hifpania-

\ ' rum Infantes S. R. E. Cardinalis, Trium-^ phalis Introïtus in Flandrice , auclorje

G. Becano , S J.1636. metFiguuren hoorne
,

' band, verguld op fnee en plat.

21. Ontleeding des Menfchelyke Lichaams^
n

t

door G. Bid!oo, vol Figuuren, naar de

Afteekeniugen van G. de Latrejfi , in fo-

lio, gioot papier, in ribbe band.

22. Afbeeldingen der Gefchiedenisfen van het

ffg
'

„ oude en nieuwe Testament, door C. Weigsly

/' met Figuuren door J. en C. Luyken
y

folio,

franfche band, verguld op plat.

/

/

De Hiftorien van het oude en nieuwe Tes-

tament, door Basnaze, in Konstprenten af-

gebeeld door R. de Hoogc, l"04.. fcliilpad-

de band, verguld op fnee en plat.

N.24
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24. J. Jonftom Befchryving van de Natuur der

viervoetige en andere Dieren en haare
Beeldtenisfen; vol Figuuren, in folio, in

1 franiche band.

25. Icoms Plant'arum &c. door A- R- P- Jacolo

Barreliero, 1714. vol Figuuren, franiche

band, verguld op plat.

26. Pub. Qvidius Nazoos Herfcheppinge, in Ne-
derduits Dicht, door J. van V'ondel , met
Figuuren, 1703. franiche band, verguld
op plat. /

27. Afbeeldingen van 't Stadhuis van Amfter-
dam , met fig door J. van Kampen, 1661. '

/^
beneevens de voornaamfte Statuen, en
Cieraaden , van 't zelve door A. Quellimis

,

2 deelen in folio, hoorne banden, verguld
op fnee en plat

n

#0-
r

hf2". Geurre de Bataves et des Romains, met
fig. door Tempeest , groot papier, in folio,

in halve engelfe band. /

28. Dito der BegraafFenisfe van zyn Hoogheid
Fredrik Henrick

,
geteekent door P Pon

^

en in 't koper gebragt , door P. NoJpe^

1651. in hoorne band. >

*

29. Nouveau Theatre de la Grande Bretagne,
ou Defcription Exacte desPalais de la Reine,
vol Afbeeldingen, groot papier, 1708. ia

fianiche band, verguld op plat.

30. Komst van Zyne Majefteit Willem delïlde, /

Koning van Groot Britagne, in Holland' ^
1691. met fig. hoorne band.

N.31
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\ 31. Notitia Marchionatus, Sacri Romani lm-
pery, 1678. met fig. in franfche band.

32.. L'Inftruclion du Roy, & L'Exercice de
Monter a Cheval, met fig. hoorne band.

33. Defcription du Manége Moderne, dans fa

Perfection; par Ie Baron d'Eifenberg 1727.

34. Het groote Tafreel der Dwaasheid , of de
Opkomst, Voortgang en Ondeigang der

Actie-Handel, 1720. met fig in halve en-

gel fe band.

'n *34' Atlas Complet, contenant routes les Car-
tes Geographiques du Monde, alle met
afgezette Kaarten, by N Vhjcher.

35. Het Park van Anguien, met fig. door R.
de Hoog, in burgemeefters band.

36. Theatrum Orbis Terramm, met afgezette

kaarten, in kalfleere band.

I //) 37* Een Band met verfcheide verfchillende Zee-
'
~tV ' kaarten.

ê ^ 38. 11 Nuovo Theatro dello Fabriche et Edifici,

' 7/ inprpfpecttiva di Roma Moderna j 2deelen

in quarto, in een hoorne band.
Li.
/+• 39. Het Aanmerkelykst en Voortreffelykfte in

"Spanjen, met fig. in dito
'4

§£> 4° Medaljifche Hiftorie der Republu
Holland ; met fig. dooi Bizot , in ff

liek van
band.

41. G de Lairesfe Groot Schilderboek in franfe

band, en Grondlegging der Teckenkonst

,

ingenaait.

N42
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42. Afbeeldingen van Ryntje de Vos, door

A. v. Everdingen , ingenaait.

43. Dito uit het Oude Testament, door Lc
Pautre, dito

44. Afbeelding der Hartstogten, door C. h
Brun , & Ellemento de Portraitures , 2 (tuks.

j-/C\

Te AMSTERDAM,
CTHEODORUS CRAJENSCHOT,

By^CAREL van RYSCHOOTEN en
(JAN WILLEM SMIT,

Boekverkoopers.
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